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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MINIMOTO NR
3 2011
2011-03-24 (19.00-20.00) Telefonmöte

Deltagare SVEMO

1

Patrik Marklund

Ledamot

Mike Wandeus

Ledamot

Björn Andersson

Sammankallande

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens
möte.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Som justerare av dagens protokoll utsågs Björn Andersson.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4

RAPPORTER

4.1

Tävlingskalender 2011

( Id: 11 )

Kontakt har förts med Eskilstuna om RM 3. Eskilstuna vill
mycket gärna ha en tävling. Tävlingsdatum 2-3 juli. Patrik
Marklund kontaktar Johan Heggblad för med detaljer.
Tävlingen för Honda Academy (HRRAC) den 30/4-1/5 i
Anderstorp kom aldrig till stånd. Patrik har haft kontakt med Per
Träff, roadracingsektion, om framtida samarbete kring
roadracingarrangemang och det samtalet lovade gott. Patrik tar
kontakt med Stefan Bernström på Anderstorp RC om körning för
HRRAC på till exempel ERF-tävlingen.
4.2

Specialreglemente Minimoto 2011-2012

( Id: 18 )

Reglementet för Minimoto finns nu publicerat på SVEMO
hemsida.

2011-04-26

4.3

Förarutbildare
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( Id: 19 )

Förarutbildare behöver uppdateras och ej aktiva utbildare tas
bort. Det reviderade utbildningsmaterialet för förarutbildare ska
översändas till SVEMO kansli.
4.4

Miljöutbildning i Arlanda

( Id: 20 )

Björn Andersson deltog vid miljöseminariet i Arlanda. Nytt var att
kontroll av miljöcertifiering ska ske vid ordinarie banbesiktning
samt att Bilsportförbundet och SVEMO kommit överens om
att samordning av miljöcertifiering ska ske. Det vill säga, om
anläggningen har milljöcertifiering utfärdad av SVEMO gäller den
även för bil.
4.5

Läger i Spanien

( Id: 21 )

Patrik Marklund deltog i det internationella lägret för Minimoto
och MiniGP i Benidorm, Spanien, förra veckan. Totalt fanns 14
svenska förare på plats. Lägret genomfördes med goda insatser
från samtliga svenska representanter.
4.6

Ekonomi

( Id: 23 )

Sektionen kunde konstatera att ekonomin följer budget.
Sektionen svarar de förare som underlåtit att komma in med
ansökan om elitmedel för 2010.

5

ÄRENDEN

5.1

Skrivelse från Lidköping

( Id: 11 )

Fråga från Lidköping har inkommit om hur krav på arrangemang
ser ut och vilka klasser som är tvingande. Endast minimotoklasser är krav vid RM, dock är det önskvärt att så många klasser
som möjligt körs.
Björn Andersson svarar Lidköpings representant.

5.2

Dispens för Lucas Karlsson

( Id: 12 )

Dispens för Lucas Karlsson, född 2003, har utfärdats för att tävla
i Honda Roadracing Academy Cup under 2011.
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5.3

Uppdatering för besiktningsmän
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( Id: 13 )

Sektionen har för närvarande tre besiktningsmän. Dessa
besiktningsmän ska uppdateras på reglerna för miljöcertifiering.
De första besiktningarna för året görs gemensamt i
uppdateringssyfte.
Patrik Marklund och Björn Andersson besiktigar banan i
Västerås under vecka 14.
Björn Andersson och Mike Wandeus besiktigar banan i Malmö i
slutet av april.
5.4

Rekrytering vid SM-final Isracing

( Id: 14 )

Patrik Marklund och Åke Rydergren deltar vid SM-finalen isracing
i Västerås med monter.
5.5

Nordisk samverkan

( Id: 15 )

Stort intresse finns från våra norska vänner att komma igång
med minimotoverksamhet. Björn Andersson skickar en kopia
på det svenska reglementet till norska förbundet.
NM i Danmark genomförs den 20-21 maj på Skjearbeck, Århus.
5.6

kW-gruppen

( Id: 16 )

Sektionen beslutade att målet med kW-gruppens elprojekt för
juniorer är att de ska vara med vid Scandinavian Open i Finland
den 11-12 juni.

6

ÖVRIGA FRÅGOR
Kommande aktiviteter som licenskurs i Västerås den 9/4 och
möte för banbesiktningar vecka 14 diskuterades. Även ett möte
på kansliet med Marie Landh önskas genomföras under vecka 15.
Björn Andersson kollar detta.

7

NÄSTA MÖTE
Nästa telefonmöte blir den 27 april kl 19:00.
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8

AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Patrik Marklund
2011-03-24
Justeringsman
Björn Andersson
2011-03-24
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