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1.

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

2.

DAGORDNING
Framtagen dagordning godkändes, Therése Hammarberg justerar dagens protokoll.

3.

EKONOMISK RAPPORT
Ekonomin är positiv.

4.

LICENSSTATISTIK
Ingen förändring.

5.

RAPPORTER

5.1

Rapport MiniGP medaljer 2011
2011 delades medaljer ut enbart för RM-klasserna. 2012 var första gången där
MiniGP-medaljer delades ut, dock utan officiell och protokollförd beslut. Från och
med 2013 delades ut medaljer i MiniGP-klasserna, grundat på officiell och
protokollförd beslut. Sektionen ber berörda förare om överseende med förvirringen
som uppstod kring detta.

5.2

Rapport Nordic Motorsport Council
MiniGP 100 faller bort på grund av för få originalhojar. Mc från MiniGP 100 kan
delta i MiniGP 50 istället. MiniGP 50 ersätter MiniGP 100 som klass i NC 2015.
Katrineholms MK ansökte om en deltävling i NC 2015. Deltävlingen tilldelades för
det ansökta datumet 7– 9 augusti 2015. Endast Sverige ansökte om en deltävling i
NC 2015. NMC beslöt att övriga ansökan om NC 2015 ska inlämnas senast den 15
januari till den nordiska Minimoto-kommission.

5.3

Rapport Träffpunkt Svemo
Björn Andersson och Åke Rydergren representerade Minimotosektionen vid
Träffpunkt Svemo den 19 oktober i Norrköping. Eftersom de flesta
sektionsmedlemmar var med på mötet, diskuterades de punkter som togs upp under
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mötet. Detta var bland annat RFs stadgar angående barnverksamhet som berör alla
sporter. Detta är ett område som Minimotosektionen, en sektion med stor
barnverksamhet, jobbar med.

5.4

Rapport från Utbildningskonferensen
Therése Hammarberg representerade Minimotosektionen på utbildningskonferensen
i Stockholm den 11-12 oktober. Ett stort tema på utbildningskonferensen var hur
man anpassar den befintliga strukturen för förbundets samtliga utbildningar till
dagens och morgondagens behov. Till exempel hur man skulle kunna använda ny
teknik för att kunna hålla utbildningar online för vissa områden, utan att elever
måste vara fysiskt närvarande. Detta är en fråga som förbundet jobbar aktivt med att
förändra och uppdatera.

6.

ÄRENDEN

6.1

Träningsläger Minimoto i Sverige med internationell hjälp
Sektionen har börjat kolla möjligheter att få hit en tränare från ett land som är
duktig på Minimoto. Projektarbetet med detta fortsätter.

6.2

Nationellt grenmöte
Inbjudan till NGM (1 november i Norrköping i Svemo-huset) publicerades den 18
september 2014. Sista anmälningsdag är den 24 oktober.

6.3

Regelarbete 2015-2016
Regelarbete för 2015-2016 har påbörjats. Sektionen gick igenom och diskuterade de
förslag på regeländringar som har kommit in.
Ett önskemål var bland annat en billigare engångslicens. Redan idag finns det en
engångslicens för ungdomar (12-16 år) som kostar 150 SEK. Samma pris gäller för
engångslicens för Guldhjälmsförare upp till 12 år. Se Svemo-hemsidan (licenser)
för mer information.
Alla ändringsförslag kommer att diskuteras den 1 november på arrangörsmötet med
alla deltagare.

6.5

MC-mässa 2015
Planering inför MC-mässan har påbörjats. Monter planeras i samarbete med
Roadracingsektionen. Inför mc-mässan behöver bland annat Minimoto-broschyren
uppdateras och tryckas.

6.6

Ansökta RM-tävlingar
Förutom SMK Västerås och Katrineholms MK har nu Kalmar MK ansökt om
deltävling i RM 2015.
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Kalmar tilldelas den 16-17 maj som tävlingsdatum. Övriga datum som står fast är
11 – 12 juli med SMK Västerås på Hälla Ring, och 7 – 9 augusti med Katrineholms
MK på Valla Kartingbana.
Sektionen välkomnar fler ansökan för en RM-deltävling 2015.
6.7

Budget 2014
Budgetplanering för 2015 pågår och ska vara inlämnat den 3 november 2014 till
styrelsen.

7.

KOMMANDE MÖTEN OCH AKTIVITER
Nästa möte är nationellt grenmöte och arrangörsmöte den 1 november. Därefter
bestäms ett datum för nästa sektionsmöte.

8.

MÖTETS AVSLUTNING
Björn Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid Protokollet

Ordförande

Anja Rauch

Björn Andersson

Justerad via mejl av
Therése Hammarberg
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