Sveslots årsmöte 2015-11-21
1.
2.
3.
4.
5.

Ordförande öppnade mötet och hälsa alla välkomna.
Fastställande av röstlängd: 12 av 15 klubbar närvarande.
Frågan om mötets behörighet utlysande godkändes.
Dagordningen godkändes
Val av mötesordförande blev sittande, val av mötessekterarare sittande, val
av justeringsmän blev Hans Johansson och Thomas Werner.
6. Anders läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. Se bilaga 1
7. Torgny läste upp förvaltningsberättelsen för det gångna året, och den blev
godkänd. Se bilaga 2
8. Birger läste upp revisionsberättelsen, och den blev godkänd. Se bilaga 3
9. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.
10.
Medlemsavgiften kvarstår på 500:-/klubb
11.
Val av styrelse: Ordf: Per Andersson. Sekr: Anders Strand. Kassör:
Torgny Nordgren. Rep Norr: Per Persson. Rep Öst: Mikael Gustafsson.
Rep Väst: Robert Hjelm. Rep Syd: Christer Helgesson. Regel ansvar Ving:
Stefan Törnfelt. Regel ansvar Skala: Anders Gustafsson.
Modelbilsgruppen: Mats Augustinsson, Lasse Mate’ som även är
kontaktperson, Lars Harrysson var på förslag, men mötet fastslog att han
inte kan väljas eftersom han ej är medlem i en Sveslotansluten klubb.
Per Andersson ska fråga Lars ännu en gång om han kan tänka sig att gå
med i en Sveslotansluten klubb. Om så är fallet kan styrelsen välja in Lars
på ett styrelsemöte.
12.
Valberedning: Johan Thorsson o Ulf Törn. Revisorer: Birger Elfström
o Annika Restadh.
13.
Röstning om inkomna ärende från styrelsen och från övriga
medlemmar se bilaga 4
14.
Övriga ärende: Verksamhetsdeklaration ( se bilaga 5 )
15.
Ordförande avsluta mötet.

Sekreterare:
Anders Strand

Justeringsmän:
Hans Johansson/ Thomas Werner

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2015
Sveslot har i dag 15 medlemsklubbar.
Klubbarna i Sveslot har arrangerat 6 tävlingar i Salooncupen, 6 tävlingar i Open 12, 5 tävlingar
i ISRA klasserna. De har även varit ute och tävlat internationellt.
VM 2015 i PRAG blev Michael Landrud Värdsmästare i P24 team race!
EM i Laihia.
G7 blev Mikael Silén Eskilstuna mästare och André Eriksson, Norsjö 3:a.
I one motor open blev Mikael Silén 2:a.
G12 vann Janne Andersson, Stenungsund och tvåa blev 13-årige
Billy Lidén, Norsjö
Sveslot har publicerat en tävlingskalender för 2015.
Sveslot har uppdaterat hemsidan med inbjudningar, resultat och annan information.
Sveslot har haft 2 möte den 5/12 2014 och ett styrelsemöte via typ SKYPE den 18/8 2015,
protokollen finns på hemsidan.

Hörby 6/11 2015
Anders Strand

Bilaga 2

Ekonomisk berättelse Sveslot 2014-11-01 till 2015-10-31.
Sveslot har under perioden haft 15 betalande medlemsklubbar. Tidigare perioder, 19st 2013 och 17st
2014.
Tillgångar vid periodens början 2014-11-01:
Kassa.
651kr
Plusgiro/placering.
25183kr
Plusgiro.
8012kr
SUMMA.
33846kr
Verksamhetsåret 2014-11-01 till 2015-10-31:
Summa intäkter under perioden, medlemsafgifter,
6700kr
Summa övriga intäkter, ränta på placering
182kr
Summa utgifter under perioden, Plusgiro.
4884kr
Summa överskott
182kr 1816kr

Tillgångar:
Kassa
651kr.
Postgiro
9828kr.
Placering
25365kr.
SUMMA
35844kr.
Obs. kostnaden för pokaler för 2015 års mästerskap är inte med i resultatet för 2015.
Räkningen inte inkommen innan budgetperiodens slut.
Vallentuna 2015-11-17
…………………………
Torgny Nordgren
Kassör Sveslot.

Bilaga 3

Revisionsberättelse för Sveslot
Vid granskning av Sveslots räkenskaper för tiden 2014-11-01-2015-10-31 har jag funnit dessa
i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och
det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats, och vid årsredovisningen har
föreningens värdehandlingar uppvisats.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt
mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Malmö 2015-11-19

Birger Elfström

--------------------------------------------

Birger Elfström

Bilaga 4

Styrelsens förslag till stadgeändringar :
Utfall
§ 3 Regler för Medlemskap
Medlem är en av Sveslot godkänd klubb som erlagt medlemsavgift för innevarande år.
För att godkännas som fullvärdig medlemsklubb med rösträtt på förbundsårsmöte skall klubben bedriva
slotracingverksamhet på en bana byggd i trä som är minst 30 meter och har minst 4 spår, varvräknare &
tidtagning och hundradelsmarkeringar ,uppmärkta spår med siffror eller färg.
Klubben ska kunna arrangera en Sveslot tävling. ( Production 24 )
Verksamheten skall beskrivas i en verksamhetsförklaring som skall tillhandahållas förbundet innan medlemsskap
medges. Efter att medlemsavgift erlagts och godkänts är klubben fullvärdig medlem och har rösträtt på
kommande förbundsårsmöte.
Klubb som ej uppfyller kraven kan vara medlem , men har ej rösträtt.

Klubbar som är godkända 2015 berörs inte av detta

( Ja 9 st för )

§ 8 Förbundsårsmöte
Förbundsårsmöte hålls varje år i samband med en större nationell tävling. Mötet skall hållas på
eftermiddagen den sista tävlingsdagen och skall ingå i tävlingens tidsschema.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar i anslutna klubbar. Ett ombud från varje fullvärdig
medlemsklubb har
rösträtt vid årsmötet.
Kallelse till årsmöte skall följa med inbjudan till tävlingen då mötet skall hållas och skall vara
medlemmarna tillhanda senast 30 dagar före mötet.
Modellgruppen har ett möte enligt samma regler vid en större modellbilstävling där § 9 punkt 12 c och
punkt 13 b tas upp. .Kontaktmannen är ordf. och en av ledamöterna sekr.
Årsmötesdatum ska skrivas in i tävlingskalendern ( ja 9 st för )
Förslag till frågor att tas upp på årsmötet måste skriftligen vara Sveslot tillhanda senast sex veckor
före mötet.
Styrelsen ska ta inkomna förslag i beaktande och arbeta fram styrelsens förslag till årsmötet.
De frågor som kommer att tas upp på årsmötet skall delges alla medlemsklubbar senast två veckor
före mötet.
( ja 12 för )
§ 9 Punkter som skall tas upp på årsmötet
På årsmötets dagordning måste följande punkter finnas med:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två justeringsmän
6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Föredragning av förvaltningsberättelse för det gångna året

8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
10. Beslut om medlemsavgifter för det kommande året
11. Val av styrelse för det kommande året
a) ordförande för en tid av ett år
b) kassör för en tid av två år ( kassör & sekreterare väljs växelvis vartannat år )
c) sekreterare för en tid av två år ( kassör & sekreterare väljs växelvis vartannat år )
d) regelansvariga (en för varje gren) för en tid av två år (väljs växelvis vartannat år )
e) styrelsesuppleanter, tillika distriktsrepresentanter (en från varje distrikt) för en tid av två år
( syd / väst & öst /norra väljs växelvis vartannat år )
12. Val av
a) valberedning
b) revisor
c) Modellgrupp c1) kontaktman för en tid av 2 år
c2) ledamöter 2 st för en tid av två år (väljs växelvis vartannat år )
( Ja 12 för )
13. Inkomna ärenden
a) från styrelsen
b) från övriga medlemmar
14. Övriga ärenden
15. Mötets avslutande
§ 12 Regeländringar för Sveslotscuper
Ändringar av reglerna för Sveslotscuperna och dess klasser skall beslutas på årsmötet.
Mindre justeringar och förtydliganden kan göras av styrelsen löpande under året.
Förslag till ändringar av klasser eller racesystem i klasserna eller förslag på nya karosser och
chassin för godkännande skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Förslag till stadgeändring ifrån Mia Ekman :
Tillägg till § 8 :
"Valberedningens förslag till ny styrelse skall medfölja kallelsen till årsmötet."

( ej 2 för)

Förslag till Årsmötet 2015
förslag på ändringar av regler, ifrån Simon Gustavsson
1.a.borttagning av open 12 och ersätta det med es24 då open 12 är en mycket dyrare klass och att det
är helt värdelöst internationellt
b.om förstnämda ej röstas ja så är mitt förslag att vi kör samma tävling men att man får köra sina es24
om man vill. så kan dom internationella förarna köra
es24 medans dom som endast vill köra open 12 får chansen. båda klasserna körs ihop med varandra
men alt. olika resultattavlor.
2.börja med licenssystem. istället för att man har junior och senior så tycker jag att man ska ha
amatöer och proffs. det blir mycket jämnare race då.
istället för att det är en junior som alltid vinner och att det är en ny förare som alltid förlorar. folk
kommer tappa intresse om man aldrig har chansen att komma bra.
om vi röstar ja för förslaget så tycker jag att man har några som sätter sig ner och kollar hur man kan
göra det här licenssystemet. ( 3 för förslaget godkändes ej )
3. ändringar av regelboken måste informeras när dom görs. även om dom följer isra-regelbok. ( ok det
skall vara så )

Förslag ifrån Boxholms Motorklubb:
Enligt styrelsemöte den 13:e jan 2013 får en förare endast representera en klubb per år ( undantag kan
göras efter skriftlig ansökan) Vi vill att denna regel utökas med att ett formulär ska fyllas i vid klubbbyte
( som finns på hemsidan) det ska skrivas på av båda klubbarna och skickas in till Sveslot för
godkännande. Klubb byte kan endast ske i december om inte särskilda skäl föranligger, de ska då
anges. ( 10st för ok)

Förslag ifrån Mullsjö MHF:u
Vi önskar att det ska skrivas in i sveslots allmänna tävlingsreglemente att tävlingar skall vara
alkohol och drogfria. ( 10 st för ok )
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Mullsjö MHF-Ungdomsklubb

Förslag ifrån Bjärke SCR
Ändra säsongen till att köra Höst/Vår istället. ( Finns ju ingen annan sport/idrott som har ett flera
månader långt uppehåll mitt i säsongen och ett kort emellan säsongerna.)
Kör Sveslotcuper i Production 24, Open 12 och Eurosport 24 med förslagsvis 6 st deltävlingar. Kör dessa
cuper om det är möjligt på samma helg med Prod 24 och Open 12 på lördag samt Eurosport 24 på
söndag. Detta skulle ju innebära färre tävlingshelger vilket medför mindre resande för förarna och
håller nere kostnaderna.
Avsluta säsongen med en ren SM-tävling i de tre Sveslot klasserna.
( ingen röstning på dessa förslag eftersom , styrelsens förslag har röstats igenom )

Med vänlig hälsning Bjärke SCC

Styrelsens förslag till Sveslot tävlingar 2016
1-Production: 2 tävlingar i varje distrikt samma som i år 6 tillfällen, 12 race de 9
bästa räknas samman.
( 9 ja 3 nej )
2-Open 12: en tävling om 2 race.
( 6 ja 4 nej )
3- ISRA-klasserna: lika som i år
( 5 ja 3 nej )
4- Box 12 en tävling om 2 race (tävlingen arrangeras i norra Sverige). ( 12 ja )
Poäng delas ut till svenska förare som är med i Sveslot anlsuten klubb och till alla
utländska förare.
( 9 ja )
Styrelsens övriga förslag :
:Ta bort 3-årsregeln för godkända karosser ( 9 ja )
:Godkänna det nya Production chassiet Mossetti (MR-1002 Patriot), ( 12 ja )
Det ska tas i beaktande att detta chassie är dyrare än JK-X25 innan beslutet tages

Bilaga 5

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.

12st för

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
Sammanställda och godkända av styrelsen 2003-02-16 .
Reviderade av årsmötet 2015.

12 st för

