Mötesprotokoll vid Sveslots styrelsemöte

den 10/8 -2015
1. Mötets öppnande av Per efter lite väntande på att alla skulle logga in. Deltog gjorde Per
A, Per P, Torgny N, Michael L, Mickael G, Christer H, Anders S
2. Fastställande av dagordning
3. Val av två justeringsmän: Torgny och Mikael G
4. Ekonomi rapport: Torgny redovisa att ekonomin är god i Sveslot ~35000:-. Det är för
närvarande 14 klubbar som har betalt avgiften.
5. Styrelsens förslag till årsmötet:
a: medlemsavgift: Avgiften skall vara oförändrad.
b: stadgeändringar: Ändra på tiden ledamöterna blir valda på :
Ordf. 1år
Sekr./ kassör 2 år ( väljes vartannat år , 2016 väljer vi sekr 2 år & kassör 1 år )
Regelansvariga 2 år ( väljes vartannat år, 2016 väljer vi skala 2,år & ving 1år )
Suppleanter/distriktsrepr. 2år ( väljes vartannat år , 2016 väljer vi syd & väst 2år & öst
& norra 1år )
Lägga till ett val (§9 punkt 11 f) Val av modellgrupp bestående av 3 personer varav
en ska utses som kontaktman ( 2 vartannat år, 1 vartannat år)
§ 8 Sunt förnuft får råda vid röstning under årsmötet. Bara anslutna klubbar har rösträtt.
Christer o Torgny tar fram definition av vad en klubb är.
c: Sveslot cuperna
1/Production: 2 tävlingar i varje distrikt 12 race räkna bort de 3 sämsta
2/Open 12: 1 tävling om 2 race senior o junior
3/ ISRA-klasserna: lika som i år.
4/ Box 12 en tävling 2 race i norra sverige.
5/ Versamhets deklaration: Tävlingkalendern senareläggs för att ta hänsyn till först VM,
Internationela tävlingar, sveslots, regionala
6. Övriga frågor: Micke L kollar över regelboken så att det stämmer med ISRAS.
7. Crister skriver förslag som Sverige lägger fram vid ISRA delegatsmötet om att
föreslagna karosser skall ges möjlighet att testas före röstningen på delegatsmötet. för
styrelsens genomgång ok godkännande
8. Nästa möte: När förslagen är framtagna.
9. Mötet avslutas
Justerare:Torgny

Mickael G:son

