
 
 
 

Protokoll fört vid Sveslots styrelsemöte 2014-12-05 i Göteborg. 
 
Närvarande: 
Per Andersson. Mikael Gustavsson. Christer Helgesson. Mikael Landrud. Lars Thörn och 
Torgny Nordgren. 
 
Sekreterare. Torgny Nordgren. Ordinarie sekreterare ej närvarande. 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Per Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Fastställande av dagordning. 
Ordförande läste upp dagordningen som godkändes. 
 
3. Fastställande av Sveslotstöd till klubbar 2015. 
Mötet beslutade att inte ge stöd åt medlemsklubbar. 
 
4. Bildande av Modellgrupp. 
Mötet beslutade att rösta för inkommet förslag om bildande av Modellbils grupp. Den 
kommer att bestå av Thomas Nilsson, Lasse Matee och Christer Burström. 
Om och när denna grupp skall ingå i Sveslot som en Sektion krävs årsmötes beslut med 
tillhörande stadgeändringar. 
 
5. Beslutande om Sveslot tävlingar 2015. 

a. En Saloon cup bestående av 6st tävlingstillfällen om 2st 
tävlingar/tillfälle. 

i. En tävling med 5minuters heat. Varvkval om 1min/förare och antalet 
körda varv. 

ii. En Tävling där heatens längd bestäms av arrangerande klubb. 
Längden på heatet skall anges tillsammans med startlistan i inbjudan 
Varvtidskval om 1min/förare snabbaste varv. 

iii. Samtliga tävlingar öppna för alla nationaliteter. 
iv. Samtliga förare erhåller cup poäng 
v. 2st tävlingar/region. Klubbar ansöker om tävlingstillstånd och datum 

hos Sveslot senast 21/12- 2014. 
vi. Sveslot beslutar och tilldelar klubbarna tävlingstillstånd och datum för 

tävlingen senast 31/12-2014. 
vii. Samtliga deltävlingar ingår i mästerskapet. 
viii. Svensk Mästare utses i form av Öppna Svenska Mästerskapet. 

 
b. En Open Grupp 12 cup bestående av 6st tävlingstillfällen. 

i. BBG 1000 i Göteborg 
ii. Sweden Masters i Malmö. 
iii. Göteborg 1000. 
iv. Ytterligare 3 stycken tävlingstillfällen skall arrangeras, ett för 

respektive region. Klubbarna ansöker om tävlingstillstånd och datum 
hos Sveslots styrelsen senast 21/12-2014. 

1. En eller två tävlingar/tävlingstillfälle. Sammanlagt resultat 
räknas. 

v. Sveslot beslutar och tilldelar klubarna tävlingstillstånd och datum 
senast 31/12-2014. 

vi. Samtliga tävlingar är öppna för Nordiska nationaliteter. 



 
 
 

vii. Samtliga Nordiska förare erhåller cup poäng. 
viii. Samtliga deltävlingar ingår i mästerskapet. 
ix. Svensk mästare utses i form av Öppna Svenska Mästerskapet 

 
c. ISRA klasserna. Två stycken tävlingar på våren vid två separata tillfällen. 

i. En ES32 tävling. Klubbarna ansöker om tävlingstillstånd och datum 
hos Sveslot senast 21/12-2014. 

ii. En F1/32 tävling. Klubbarna ansöker om tävlingstillstånd och datum 
hos Sveslot senast 21/12-2014. 

iii. Sveslot beslutar och tilldelar klubbarna tävlingstillstånd och datum 
senast 31/12-2014. 

iv. ES24. Svensk mästare utses baserat på resultat från följande tre 
tävlingar. Åtvidaberg-Open. Malmö-Masters och Göteborg 1000.  

 
6. Pokalbidrag. 

a. I och med den höjda medlemsavgiften tages Pokalbidraget bort. 
Sveslot betalar pokaler till slutsegrarna ( topp tre ) i alla Sveslot cuper 

 
7. Övriga frågor. 

 
a. Sponsorer är välkomna att sponsra någon eller samtliga av cuperna. Dock 

utan att erhålla rätten att döpa om namnen på de samma. 
Sponsorn/sponsorernas namn anges på inbjudningar och resultatlistor. 

i. Summor med mera beslutas av Sveslot efter överenskommelse med 
sponsorerna. 

 
b. Saloon karosser. Samtliga tidigare tillåtna karosser i saloon cupen är 

godkända. 
c. Förarinsats skall vara heltäckande och förare skall vara i 3D format. Det är 

godkänt att använda egna valda täckmaterial. 
d. Styrelsen uppdrog till ordföranden att sammankalla tävlingsledarna till möte 

för fastställande av checklista/dagordning, i punktform, för 
förarsammanträden. 

e. I samtliga deltävlingar i Sveslot cuperna skall en race jury utses vid 
förarsammanträdet. 

i. Protestavgift 200kr/tillfälle. Avslås protest tillfaller avgiften Sveslot. 
f. Mikael Landrud upprättar besiktnings checklista att användas av deltagande 

förare. Liknande den som används vid ISRA VM. 
g. Ordförande skapar sluten Facebook grupp för styrelsemedlemmar. 

i. Styrelsemedlemmar skall bekräfta utskick gjorda av ordföranden 
med ett ja/nej eller eventuella kommentarer. Samtliga 
styrelsemedlemmar skall vara kopierade på respektive svar. 
’tysdtnad’ inte godkänt. 

h. Nästa möte. Ordförande kallar. 
 
8. Mötet avslutat. 


