
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveslot årsmöte Växjö 2010-11-20 
 
1. Mötet öppnades av Peter Kenell. 

2. Röstlängd fastställdes till: Hjärup SRC, Vimmerby MS, GO-69, WMS Team Sigfridshäll, 
Åtvidaberg MK, Team Birka, Malmö SRC, Ronneby MHF-u, Mullsjö SRK och Svenska 
Scalextricklubben. 

3. Mötet var enigt om att mötets utlysts enligt gällande stadgar. 

4. Föreslagen dagordning godkändes. 

5. Till mötesordförande valdes Peter Kenell. 
Till mötessekreterare valdes Anders Gustafson. 
Till justeringsmän valdes Anders Brommesson och Sven-Olof Pettersson. 

6. Peter Kenell läste upp verksamhetsberättelsen. 

7. Robert Hjelm läste upp förvaltningsberättelsen, eftersom kassören Jan Andersson ej var 
närvarande. 
23 klubbar har betalat medlemsavgifter under det gångna året. 
Tillgångarna har minskat från 26 107 kr 2009 till 24 398 kr 2010.  
Detta pga kostnaderna för besiktningsinstrumenten. 

8. Revisor Robert Hjelm presenterade revisionsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrkte styrelsen full ansvarsfrihet. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året. 
Styrelsen gavs full ansvarsfrihet för det gångna året. 

10. Mötet beslutade att medlemsavgiften skall kvarstå som 200kr/år. 

11. Val av styrelse för kommande år: 

Ordförande:   Mia Ekman (omval) 
Kassör:    Jan Andersson (omval) 
Sekreterare:  Anders Gustafson (omval) 

 
Regelansvariga: 

Skala:    Michael Landrud (omval) 
Ving:     Stefan Törnfeldt (omval) 

 
Styrelsesuppleanter tillika distriktsrepresentanter: 

Norra:    Per Persson (omval) 
Östra:    Torgny Nordgren (omval) 
Västra:    Lasse Törn (omval) 
Södra:    Christer Helgesson (omval) 

12. Val av: 

Valberedning:  Birger Elfström och Ulf Karlsson 
Revisorer:   Bertil Ljungdahl och Kennet Signal 

 
 



13. Inkomna ärenden där beslut fattades: 
 
A  Inga inkomna ärenden från styrelsen. 
 

B  Övriga inkomna ärenden: 
1 Ja till förslaget om allmänt reglemente med styrelsens förslag till tillägg. 
2 Frågan flyttades till övriga frågor då mötets mening var att ev köra bara Prod 24. 
3 Nej till förslaget att köra en 32-cup över 2 dagar. 
4 Nej till förslaget att köra 3 deltävlingar med Prod 24 och 3 deltävlingar med Open12. 
5 Nej till förslaget om hur uttagningen inför VM 2012 skall gå till. 
6 Ja till förslaget att köra ISRAcupen med bara ES 32, F1 32 & ES 24. 

Om Prod 24 körs, så körs den sist och ger inga poäng i cupen. 
7 Ja till förslaget att track call-linje skall målas in på banorna. 
8 Ja till ISRA-karossen 2010 och även 2011 när den finns tillgänglig. 

Tillägg att per automatik godkänna ISRA:s productionkarosser. 
Nej till Betta BMW 320I (Production 24). 
Ja till Betta 2008 Epsilon Euskapi G-12 (Open 12). 

9 Ja till godkännande av JK X-25 chassiet. 
Tillägg att Mosetti Titan ska bort ur regelboken, bestämt sedan tidigare. 

10 Nej till att försöka få tillgång till källkoder för SpyTech. 
Stor risk att programmen blir för olika. 

14. Övriga ärenden: 

Salooncupen 2011 körs med 6 deltävlingar i Production 24. 
• 3 deltävlingar körs som ett race med kval, kvartar (där alla går vidare till semi), semi och final. 
• 3 deltävlingar körs som två race med kval och finaler (ett långrace och ett sprintrace). 

Placeringssiffrorna slås ihop och räknas som en tävling. 
Vid lika poängsumma avgör kvaltiden inbördes placering för poängberäkningen. 

• Alla tävlingar räknas. 
• Vid flerstegs-tävlingarna (alltså tävlingarna med kval, kvart, semi och final) är det besiktning 

av bilarna på startlinjen efter warm-up (bredd och höjd). 
• 15 min paus efter avslutat steg innan nästa påbörjas. 
 
Tillägg angående ISRAcupen. 
• ISRAcupen skall arrangeras som 2-dagars tävling. 
• Två klasser på lördagen och en klass på söndagen. 
• Dessa körs med kval, semi och finaler. 
 
Uttagningen till ISRA-VM 2012 diskuterades. 
Följande förslag lades fram: ISRA-rankning, räkna ISRAcupens deltävlingarna både 2011 och 
2012, räkna med andra internationella tävlingar. 
Mötets beslutade att 2011 års svenska ISRAcup gäller som turordningen för uttagningen av 
platser till VM 2012. 

15. Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 

________________________________   ________________________________ 
 

Anders Gustafson, mötessekreterare     Peter Kenell, mötesordförande      
 
Justeras 

 
 
 

________________________________   ________________________________ 
 

Anders Brommesson, Åtvidabergs MK     Sven-Olof Petersson, Ronneby MHF-u 


