
 
 

 
 

Styrelsemöte  21 december 2006 
 
 

Närvarande: Mia Ekman, Lasse Åberg, Janne Andersson, Michael Landrud,  
Per Persson, Lasse Törn, Ulf Karlsson och Anders Gustafson 

 
 
Genomgång av frågorna som årsmötet delegerade till styrelsen. 
Följande beslut fattades: 
 
 

1. En eventuell sjätte Salooncupstävling. 
 
 Vi går ut med en förfrågan till övriga klubbar. 
 
 

2. Open 12-karosser. 
 
 Nya karosser blir: BPA - Bentley Exp (044) 
   Red Fox - Lola B2K 
   EasySlot - Porsche (1041A) 
 
 

3. Riktning av plåtchassin. 
 
 Vi gör tillägget ”Chassit får dock riktas till sin avsedda form”. 
 
 

4. Shimsning av magneterna i x-12 motorerna. 
 

Vi tillåter inte shimsning. 
 
 

5. Junior - senior / amatör – proffs 
 
Vi fortsätter med det system vi har nu under 2007 och undersöker alternativ inför 2008. 
 

 
6. Skriftlig kommentar till syftet med de nya cuperna: 

 
Vi skickar ut följande kommentar till all medlemsklubbar: 
 
Vingcupen: Vingcupen var ett försök, för att se om det fanns ett nationellt intresse för en serie i de 
klasserna. På grund av det låga deltagarantalet (se nedan) överlåter vi arrangemanget av tävlingar i 
de klasserna till regional nivå. 
 
 Box 12: tävling 1 7 sen + 7 jun 
   tävling 2: 8 sen + 3 jun 
   tävling 3: 5 sen + 2 jun 
   tävling 4: 7 sen + 4 jun 



 Spray 27: tävling 1 6 sen + 3 jun 
   tävling 2: 7 sen + 3 jun 
   tävling 3: 5 sen + 2 jun 
   tävling 4: 4 sen + 2 jun 
 
Salooncupen: Ändringen är att vi tagit bort klassen Eurosport, för att Salooncupen skall kunna 
köras på alla banor.  Eurosport är en klass som endast bör köras på skalabanor. Detta faktum ihop 
med det låga deltagarantalet i den klassen (se nedan) har gjort att vi valt att ta bort den från cupen, 
samt då gå tillbaks till det gamla namnet Salooncupen. 
 
 Eurosport: tävling 1 4 startande 
   tävling 2: 10 startande 
   tävling 3: 5 startande 
   tävling 4: 7 startande 
 
ISRA-cupen: Som en förberedelse inför skala-VM har vi infört ISRA-cupen, där alla klasser som 
ingår i VM finns med (Prod 24, ES 24, ES 32 och F1 32). Här tillgodoser vi alltså de önskemål som 
framkommit om att köra fler 1/32-tävlngar. Eftersom VM alltid körs på skalabanor kommer även 
ISRA-cupen att köras på skalabanor. Cupen är öppen för alla, även för dem som inte tänker köra 
VM och eftersom man på VM inte skiljer på juniorer och seniorer, kör vi även i ISRA-cupen alla 
tillsammans.  
 
 

7. Pokaler till Sveslotsmästarna. 
 
Vi köper pokaler i fortsättningen istället för medaljer. 
 
 

8. Styrelseval omlott. 
 

Vi fortsätter att välja på ett år om inte årsmötet 2007 beslutar annorlunda. 
 
 
 
Ordförande avslutade mötet. 


