Verksamhetsdeklaration





Förbundet bör sträva efter att få alla slotracingklubbar anslutna. Anslutna klubbar betalar
en årsavgift till Sveslot.
Förbundet vill ge alla medlemsklubbar möjlighet att vara med och påverka hur
verksamheten skall se ut, genom medlemsomröstningar i viktiga frågor.
Förbundet erbjuder medlemsklubbarna möjlighet att presentera sig och sin verksamhet,
antingen genom en länk till klubbens egen hemsida eller en kort presentation av klubben
med bild och kontaktinfo.
Förbundet presenterar endast de klubbar som är medlemmar i förbundet.

En klubb kan vara vilande om ingen verksamhet finns längre, klubben får då vara kvar på
hemsidan ,kontaktperson och e-post adress ska finnas , det ska framgå på hemsidan att
klubben är vilande. En vilande klubb behöver ej betala årsavgift och har ej rösträtt.
Förbundet tillhandahåller en rikstäckande tävlingskalender där även intressanta internationella
tävlingar presenteras. Eventuella ändringar måste rapporteras snarast till förbundet, så att
kalendern alltid är korrekt.
Ordning för fastställande av datum är:
a) VM och EM
b) Etablerade Internationella/nationella tävlingar i Sverige
c) ISRA klasserna ( Sveslot tävlingar )
d) Saloon/Open12/Box 12 ( Sveslot tävlingar )
e) Regionala serier
f) Övriga tävlingar
Förslag till tävlingar i det kommande årets tävlingskalender (enligt kat. b ) skall vara inlämnade
till förbundet senast den 1 december. Styrelsen kontakter sedan klubbarna angående de
regionala serierna. Övriga tävlingar läggs in när kalendern presenterats på hemsidan, senast 31
december. (undantag görs för övriga tävlingar i början av januari, kontakta då styrelsen )
Förbundet tillhandahåller en regelsamling som det är upp till respektive arrangerande klubb
att använda sig av. Istället för att behöva bifoga regler med varje tävlingsinbjudan, kan man
hänvisa till Sveslots reglemente för resp. klass med eventuella tilläggsregler. Tävlingarna i de
olika regionala serierna måste dock följa det reglemente som finns på hemsidan.
Förbundet skall senast den 31 december presentera ev. regeländringar samt tävlingskalendern
för det kommande året.
Förbundet publicerar inbjudningar och resultatlistor på hemsidan. Klubbarna uppmanas att
snarast efter en tävling skicka in resultatlistorna till förbundet.
Modellgruppen gör en egen tävlingskalender på samma sätt , krockar med slotracing ska
undvikas så gott det går.
Förbundet tillhandahåller en gemensam layout på medlemskort i Sveslot, som de klubbar som
så önskar kan använda till sina klubbmedlemmar
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