PROTOKOLL MÖTE MINIMOTO-SEKTIONEN nr 2 2012
Sammanträdesdata
Tid: 2012-04-19
Plats: telefonmöte
Närvarande
Björn Andersson
Mike Wandeus
Patrik Marklund

Sammankallande

BA
MW
PM

1.

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

2.

DAGORDNING
Framtagen dagordning godkändes, MW justerar dagens protokoll

3.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4.

RAPPORTER
Banbesiktning
BA har genomfört fyra banbesiktningar under senaste månaden. Örebro samt
Gröndal Eskilstuna hälsas välkomna som nya anläggningar. Kalmar samt Lidköping
ombesiktades.
Möte Sektionsledare
Genomgång av presentation av sektioner, arbetssätt och uppdragsbeskrivning,
Förbundsmöte
Åke Rydergren och Peter Rydergren var sektionens delegater på förbundsmötet
föregående helg. Kan konstateras att en ny styrelse valdes i god ordning.
Juniorlägret Karlskoga
Trots mycket dåligt väder genomfördes juniorlägret med ”prova på” under
påskhelgen. Väldigt gott resultat för våra Honda-100 förare. Totalt finns nu 10
förare klara för säsongen, vilket är nytt rekord.
Träningsläger Västerås och Eskilstuna
1

Under genomfördes även träningsläger för Minimito och MiniGP på Eskilstuna och
Västerås. Även där gott resultat, trots dåligt väder.
6.

ÄRENDEN
RM1
Arrangören MAK har avsagt sig arrangemanget för RM1 med hänvisning till
bristande antal funktionärer. Kontakter med andra klubbar finns för att överta
arrangemanget och positivt besked förväntas under kommande helg.
Reglementet
Mötet beslöt att justera reglementet för MiniGP 10,15 och 20. Hjulstorlek ska vara
min 10” max 12”. Skrivelse har även inkommit rörande andra tekniska frågor för
samma klasser. Sektionen konstaterar att tekniskt reglemente överensstämmer med
de önskemål och skrivelser som mottogs i samband med NMG för 2011 och att det
tekniska reglementet inte justeras ytterligare i år.
Produktion av motormagasin SVT
Förfrågan har inkommit från SVT om att göra ett inslag om Minimoto för SVT.
Sektionen har svarat positivt på förfrågan.
Ekonomi
Sektionen följer budget

7.

KOMMANDE MÖTEN OCH AKTIVITER
Nästa möte 10/5 kl 19.00 via telefon.

8.

MÖTETS AVSLUTNING
BA tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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