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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
RM1
Kalmar MK har övertagit arrangemanget för RM1 som genomförs nu kommande
helg.
Honda Academy Cup Falkenberg
Arrangemanget för Honda 100’s deltagande på Falkenberg SM är nu i hamn. SvenGöte Svensson och Tony Jakobsson återkommer med nytt tidschema under helgen.
Reglemente
Orsaken till varför inte reglementet publicerats i rätt ordning går att spåra i bytet av
koordinator där överlämningen inte fungerade.
NM-2012
Vid kontakt med våra Norska vänner har ett flertal punkter kunnat redas ut och
planeringen inför arrangemanget fortlöper. Nu senast har positiva beslut erhållits
rörande läkarvård under tävlingen. Junior C körs enligt svenska regler. PM ställer
upp som tävlingsledare, MW som besiktningschef, BA i Jury. Västra MK ställer
upp som Svensk medhjälparklubb. PM formulerar inbjudan under kommande helg
och skickar över till våra Norska vänner.
1

Gröndal
PM ska träffa klubben vid Gröndal på lördag för planering av aktiviteter på
anläggningen.

TV-produktion
Under maj kommer TV-produktionen att ske på Hälla banan. Ev. får vi hjälp av
Filip Backlund för att promota sporten. Minimoto ska finnas klart, PM tillser att
Hondor också finns tillgängliga för ev. inspelning.
Hudiksvall
PM har haft kontakt med de tidigare aktiva inom MM i Hudiksvall. PM ska träffa
dem igen vid nästa resa till Hudiksvall.
6.

ÄRENDEN
Spoladapter
Mötet beslöt att den tidigare godkända så kallade spoladaptern som används i Junior
A och Junior B fortfarande är giltig.
Ekonomi
Sektionen följer budget.

7.

KOMMANDE MÖTEN OCH AKTIVITER
Nästa fysiska möte blir SM i Linköping och BA kallar till telemöte där i mellan.

8.

MÖTETS AVSLUTNING
BA tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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