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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MINIMOTO NR
4 2011
2011-04-26 (17.30-18.30) telefonmöte

Deltagare SVEMO

1

Marie Landh

Koordinator

Patrik Marklund

Ledamot

Björn Andersson

Sammankallande

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Som justeringsman valdes Björn Andersson.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och publiceras under
morgondagen på SVEMO hemsida.

4

RAPPORTER

4.1

Banbesiktning

( Id: 24 )

Björn redogjorde för vilka banor som nu är besiktade. Västerås,
Katrineholm, Södertälje, Norrköping, Gislaved, Uddevalla och
Borlänge är nu besiktade. Malmö återstår att besikta efter det att
den asfalterats.
Till protokollet togs även att Kalmar, Hedemora och Lidköping
har gällande banlicens. Borås och Skövdes banlicenser är nu
förfallna och kräver ombesiktning innan godkänd verksamhet.
Gislaved har verksamhet, men saknar licensierade förare. Björn
har bett dem återkoppla om vilken verksamhet de bedriver.
Borlänge har även ställt frågan om besiktning även för
vänstervarv, Björn har bedömt att endast små justeringar krävs,
efter det att de genomförts kan banlicensen kompletteras med
vänstervarv.
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4.2

Förarutbildning
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( Id: 25 )

Kalmar höll licenskurs nu i helgen.
Uddevalla beställde tidigare ett 20-tal material och kan ha
genomfört sin kurs, återkoppling saknas.
Kurs planeras för Västerås och det finns ett behov från flera om
förarutbildningar.
4.3

Ekonomi kv1

( Id: 26 )

Ekonomin följer budget.
4.4

Träningsläger Karlskoga

( Id: 27 )

Patrik informerade om träningslägret genomförande. Lägret flöt
bra med mycket. Stort tack till Karlskoga Motorförening för
arrangemanget.
4.5

Träningsläger Minimoto påsk

( Id: 28 )

Genomfördes på Hälla Västerås 2 dagar samt Hedemora 1 dag.
Även det lägret flöt på väl med representanter från ett antal
klubbar samt en fem-sex norska juniorförare. Stort tack till SMKVästerås och SMK-Hedmora för arrangemanget.

5

ÄRENDEN

5.1

Nordiska Mästerskapet 2011

( Id: 17 )

Björn har tillskrivit DMU angående den saknade inbjudan för NM
som enligt ursprunglig plan ska hållas 20-21/5. Planering för att
eventuellt överta arrangemanget och då senarelägga pågår.
5.2

Svemo Future

( Id: 18 )

Frågan kring organiserad träning för unga aktiva diskuterades.
Marie uppdrogs att stämma av med crossen om hur deras
verksamhet fungerar och inom vilka ramar.

6

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.

7

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir den 10/5 kl 18.00 via telefon.
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8

AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Patrik Marklund
2011-04-26
Justeringsman
Björn Andersson
2011-04-26
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