
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveslot 2017-10-30. Mötet hålls via internet.  

Närvarande: Per Andersson, Torgny Nordgren, Anders Gustafsson, Mikael Gustafsson, 

Robert Hjelm, Christer Helgesson, Annika Restadh. 

§ 1. Ordförande Per Andersson öppnade mötet.  

§ 2. Dagordningen godkändes.  

§ 3. Christer Helgesson valdes att justera protokollet.   

§ 4. Styrelsens förslag till årsmötet är att medlemsavgiften i Sveslot 2018 är oförändrad, d.v.s. 

500 kr.  

§ 5. Genomgång av inkomna förslag samt styrelsens förslag till årsmötet 2017-11-18. 

Förslag till årsmötet från Sveslots styrelse: 

 

a. Styrelsen föreslår att Sveslot ska ge ett pokalbidrag om 500 kr per arrangemang till de 

klubbar som arrangerar deltävling i Svenska Slotracingmästerskapet.  

 

b. Styrelsen föreslår att höja startavgiften i SM-tävlingen till 100 kr för senior och 50 kr för 

junior samt studerande enligt inkommet förslag från Johan Thorsson, Christer Helgesson och 

Peter Krüger. Det är styrelsens förslag att den lägre avgiften även omfattar studerande.  

 

c. Styrelsen föreslår att vi använder oss av ISRA-reglerna översatta till svenska.  

d. Styrelsen föreslår att karosser från de fyra senaste åren tillåts i Production 24, såsom Johan 

Thorsson föreslagit. 

 

e. Styrelsens förslag är att fortsätta ha en gemensam SM-serie om 12 tävlingar där de nio 

bästa resultaten räknas samman men att vi i ES 24, ES 32 & F1 har vi en poänglista per race, 

gemensam för juniorer och seniorer. Så att t.ex. om förste junior kommer på 6:e plats får den 

20 poäng.) 

 

f. Styrelsen föreslår att Box 12 SM fortsätter som en egen tävling.  

g. Sveslots styrelse har beslutat att den som segrat i flest heat (utom A-final) under året får en 

pokal skänkt av Boxholms MK.  

h. Sveslots styrelse beslutar enligt Torgny Nordgrens förslag att de förare som har material 

över som de inte använder kan skänka det. Sveslot samlar ihop detta och när SM-listan är 



färdigställd så får den junior som kommer sist att få välja ur samlingen och så går man vidare 

uppåt i listan.  

 

§ 6. Övriga frågor 

Strategiska frågor som styrelsen behöver diskutera i framtiden:  

- hur får vi fler att vilja köra slotracing?     

- hur behåller vi dem som börjat köra?  

- hur kan vi marknadsföra sporten? 

 

§ 7. Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

Sekreterare: 

 

Annika Restadh 

 

 

Justeras:  

 

Christer Helgesson 


