
 
 
 
 
Protokoll fört vid Sveslots årsmöte i Partille 2003-12-06 
 
 

1. Ordförande Mia Ekman hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Fastställande av röstlängd: 

Stefan Törnfeldt, MK Stenung 
Kent Lundström, GO-69 
Mikael Wingfors, Bjärke Slot Car Club 
Mats Hummel, Stockholms Slotcar Club 
Mikael Gustavsson, Boxholm 
Kristoffer Johansson, Mullsjö 

 
3. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 
4. Dagordningen godkändes. 

 
5. Till mötesordförande valdes Mia Ekman, till sekreterare Berra Ljungdahl och till 

justeringsmän utsågs Thomas Schüler och Mats Andersson. 
 

6. Mia föredrog verksamhetsberättelsen. Sveslot har startat sin hemsida, skaffat postgiro 
och färdigställt en tävlingskalender. Sveslot skall arrangera Skala-VM 2004. Regler för 
uttagningar till detta VM har beslutats av Sveslots styrelse, se bilaga. 

 
7. Kassör Jan Andersson föredrog förvaltningsberättelsen för det gångna året.  

Saldo på Postgirot:     1.242 kr 
Handkassa:           162 kr 
Skuld till Mia för hemsidan:     508 kr  
Behållning:              896 kr 

 
8. Då vi inte haft någon revisor godkände stämman detta. 

 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2003. 

 
10. Medlemsavgiften för 2004 fastställdes till 200 kr, det vill säga oförändrad. 

 
11. Val av styrelse: 

Valberedningens förslag godkändes: 

Ordförande:    Mia Ekman 
Kassör:      Jan Andersson 
Sekreterare:    Berra Ljungdahl 

Regelansvarig skala: Michael Landrud 
Regelansvarig ving:  Anders Gustafson 

Styrelsesuppleanter tillika distriktsrepresentanter:  

Norra distriktet:   Per Persson 
Östra distriktet:   Lars Åberg 
Västra distriktet:   Lasse Törn 
Södra distriktet:   Lars Harrysson 

 
Vidare bestämdes att nästa årsmöte skall hållas under Gbg-1000 i december 2004. 



12. Valberedning:  Stefan Törnfeldt och Benny Jademyr 
Revisorer:   Mats Andersson och Kent Lundström 

 
13. Inkomna ärenden: 

• Frågan som inkommit från Berra Ljungdahl att ändra färgmarkeringen på 
inkopplingen av körhandtag till internationella färger (rött – svart- vitt) bordlades. 
Förfrågan skall göras till samtliga klubbar om ev. ändring skall genomföras. 

 

• Förslaget från Harrysson att nästa år köra en salooncup i varje distrikt, varav två 
tävlingar i varje distrikt räknas till Sverigecupen röstades igenom. 

 

• Distriktindelningen fastslogs enligt bifogad karta. 
 

• Styrelsen gavs mandat att fatta beslut i frågor om Skala-VM i Lund 2004. 
 

• Frågan om medlemskap för Scalextric-klubbar skall tas upp av styrelsen. 
 

14. Övriga ärenden: 

• Frågan om karosser till framtida salooncuper tas också upp av styrelsen. 
 

• Styrelsen skall ta fram en otvetydig regel om var en urspårad bil skall sättas på av 
kurvvakten. 

 

• Med anledning av dagens tävlingar, påpekades att ändringar i tävlingssystemet 
måste tas upp vid ett förarsammanträde innan tävlingen startar. 

 

• Sveslot ställer upp som arrangör för Vingbils-EM i Sverige 2004. 
 

• Förslaget om öppen depå för juniorerna godtogs och detta kommer att gälla fr.o.m. 
2004. 

 

• Frågan om man skall få meka under spårbyten tas upp av styrelsen. 
 

• Sveslot kommer att stå för priserna till de tre juniorer samt seniorer som placerar sig 
bäst i den totala Sverigecupen. 

 
15. Mötet avslutades. 

 
 
 

Bilagorna: 
 
Kvalificering till Skala-VM 2004  hittar du på Sveslots hemsida under Regler/Skala 
Karta över distriktsgränserna   hittar du på Sveslots hemsida under Klubbar 
 
 
 
 
 
 
Partille 2003-12-06 
 
Berra Ljungdahl, sekreterare 
 


