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1.

MÖTETS ÖPPNANDE
BA öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens möte.

2.

DAGORDNING
Framtagen dagordning godkändes

3.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4.

RAPPORTER
Rapport från Danska Mästerskapet i Lockarp 1-2/5
BA rapporterade från samtal med förare som deltagit i Danska Mästerskapet på
Lockarp, frågor om det Danska Mästerskapets regler ställdes och frågor om
incidenter under tävlingsdagarna framkom. Beslöts att PM tar samtal med föraren
och anmodar honom att inkomma med en officiell skrivelse.
RM1, kort rapport
Mike gjorde en muntlig rapport om RM på Lockarp 17-18/4. I stort sett flöt
tävlingen väl. Vissa klagomål om brist på funktionären samt byggmaterial vid sidan
av banan finns. Lampor för flaggsignaler fungerade väl men måste alltid
kompletteras med minst en fysisk funktionär.
HONDA
Problem med tävlingar för Honda på RR-banor finns. Anderstorp blev inställd på
grund av tidsbrist, även för Linköping finns problem. Vi har tidigare blivit lovade
att delta på Linköping SM genom ett löfte på Arrangörsmöte i Jönköping. Sektionen
kan konstatera att problem hela tiden dyker upp. Löften ges på ett möte men dras
tillbaka när tidsschemat sätts.
Som läget är nu hotar hela balansen i tävlingarnas spridning.
Lidköping

1

Efter kontakter med Lidköping har det framkommit önskemål om flytt av helg till
14-15/8. Sektionen kan inte se några hinder för det. PM justerar kalendern. PM har
även svarat på en rad frågor rörande arrangemanget.
Svemo-75
BA gjorde en kort rapport från 75-års jubileet. Minimoto-sektionen har fått en ny
”Fadder” i styrelsen i form av Tony Jakobsson.

5.

TÄVLINGSKALENDER
Problem med Honda RRAC i Linköping samt flytt av helg för Lidköping.
BA undersöker tävlingsledare för Norrköping, om inte Joakim Österberg kan ta det
så hoppar Mike in.

6.

KOMMANDE MÖTEN OCH AKTIVITER
BA deltar på SVEMOS sammankallande konferens i Göteborg nu i helgen. Svemos
nya organisation ska diskuteras samt fördelning av RF’s elitmedel.

7.

EKONOMI
Ekonomin följer budget.

8.

MÖTETS AVSLUTNING
BA tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte blir på Tuvängen den 56/6
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