
Protokoll Sveslots årsmöte 2019-11-16 

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av röstlängd: Malmö SCR, Åtvidabergs MK, Mullsjö MHF-u, KSRC, 

KSCR/aktiv ungdom, Bjärke SCC, MK Ran Askersund, Boxholms MK, Team 21 och 

Ronneby. 

 

3. Årsmötet ansågs utlyst i behörig tid. 

 

4. Dagordningen godkändes. 

 
5. Till ordförande för mötet valdes Per Andersson och till sekreterare valdes Annika 

Andersson. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Henrik Nielsen och Peter 

Krüger. 

 

6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och lades till handlingarna. 

 

7. Förvaltningsberättelsen för det gångna året lästes upp och lades till handlingarna. 

 
8. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 

 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

10. Beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad kommande år, dvs 500 kr. 

 

11. Val av styrelse för det kommande året: 

a) till ordförande valdes Per Andersson på 1 år 

b) till sekreterare valdes Annika Andersson på 2 år 

c) till regelansvarig för ving valdes Peter Krüger på 2 år. 

d) till styrelsesuppleanter tillika distriktsrepresentanter på 2 år valdes för region öst 

Johan Thorsson och för region norr André Eriksson. 

 

12. a) till valberedning valdes Pontus Sandberg och Theo Andersson. 

 b) till revisorer valdes Birger Elfström och Anders Strand. 

 c)  till modellgrupp, se modellgruppens årsmötesprotokoll. 

 

 



13. Inkomna ärenden till årsmötet 

a) från styrelsen: 

* Medlemsavgift 500 kr. Beslutat vid punkt 10. 

* Pokalbidrag med 500 kr till arrangerande klubb vid en SM-tävling (max ett bidrag 

per klubb) och beslutades förbli oförändrat. 

* Svenska Slotracing Mästerskapet skala i samma form som 2019, se förslag vad 

gäller karosser och pick-up längd. Röstades ja till detta. 

* Heatvinnarcupen som 2019. Segrande klubb skänker pokal till nästkommande år. 

Röstades ja till detta. 

* Svenska Slotracing Mästerskapet ving. Box 12 i samma form som 2019. 

Regelansvarig ving går igenom reglementet med arrangörsklubbar 2019 och 2020, ev 

mindre ändringar beslutar styrelsen. Röstades ja till detta. 

Ett förslag finns till arrangörsklubb ASKER MRC. 

 

14. Övriga förslag 

Från GO69: 

1) * Godkänna ScaleAuto som en klass under Sveslot.  

Ordförande förklarade att ScaleAuto idag är en klass under Sveslot, även SM körs. 

Således sker ingen röstning. 

* Förslag att ScaleAuto-tävlingarna skrivs in i den vanliga tävlingskalendern.  

Ordförande föreslog att ingen röstning behövs, vi skriver in dessa tävlingar fr o m 

2020. 

* Önskemål om en gemensam hemsida. 

Ordförande informerade alla varför hemsidorna ser ut som de gör. 

När det bestämdes att vi skulle ha en modellsektion för att dela på jobbet så 

startades .nu sidan. Det gjordes för att tekniskt kunna lösa det. .nu sidan var 

identisk med .se sidan, man hoppade mellan sidorna beroende på vilken flik man 

gick in på. Det såg ut som att man var på samma sida och det var det som var 

tanken. Det var inte meningen att någon skulle marknadsföra sveslot.nu som en 

egen sida. 

När sedan modellsektionen började använda sidan gjorde någon om den 

fullständigt till nuvarande utseende. .nu sidan kostar endast 5-600 kr/år och 

styrelsen anser att de som arbetar med det bör få bestämma formen för det. 

Ordförande frågade om trots allt någon ville gå till omröstning i frågan men det 

var ingen som ville.  

 
2) Förslag att införa separat SM-status för alla de olika ISRA-klasserna. 

Förslaget röstades nej till. Det beslutades att en arbetsgrupp utses för att 

diskutera detta vidare. Sammankallande till denna grupp är Peter Krüger. 

 



3) Vad gäller förslaget om regeltolkningar så röstades det nej till detta.  

     2 – ja, 7 nej 

 

 
Från Mullsjö: 

1) Angående licenssystem så röstades det nej till detta. 

1 – ja, 8 nej 

2) Att göra poängtabell i alla klasser i skala SM och dela ut diplom röstades det nej 

till. 

1 – ja, 8 nej 

 

Övriga ärenden: 

 Vid årsmötet 2018 kom förslag om att dela ut stipendium – där fortsätter en 

diskussion i styrelsen. 

 Vad gäller förslag om ”Årets eldsjäl” så är det nedlagt. 

 Peter Krüger informerar om att det i dagsläget finns anmälningslistor på hemsidan 

som går att använda sig av vid arrangerande tävlingar. Det kommer att 

uppdateras med fler användbara dokument. 

 

        15.  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 Per Andersson  Annika Andersson 

 Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

 Henrik Nielsen  Peter Krüger 

 Justerare   Justerare 
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