Protokoll Barnkommittén 2004/1
Göteborg 040323

Sammanträdesdata:
Plats:
Datum:
Deltagare:

Hotel Scandic Malmen, Stockholm
040320
Peter Pokorni, sammankallande
Kristian ”Kitte” Hultgren
Kenneth Karlsson
Peter Isgren, handläggare
Lena Pokorni, sekreterare

1.

Mötets öppnande
Peter Pokorni hälsar samtliga välkomna och förklarar årets första möte öppnat.

2.

Val av justeringsman
Peter Pokorni utsågs att justera protokollet.

3.

Genomgång av föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

4.

Bottenfärg på nummerplåtar
Diskussion avseende avvikande färg för Guldhjälmsåkare, det för att lättare kunna
undvika blandning av klasser. Förslag: Svart botten med vita siffror. Ska dock avvakta
nya SR för att se 80 cc färg på nummerplåt. Ändring aktuell 2005.

5.

Nordiska rådet
Peter P läser upp det brev som skickats till GS Per Westling avseende möte med
Nordiska rådet och försäkringsfrågorna inom Nordens gränser gällande träning och
tävling. Barnkommittén vill föra frågan uppåt till de olika Generalsekreterarna i de olika
Nordiska förbunden.
Peter Isgren får i uppdrag att granska reglerna för försäkringar inom Norden för
gällande Guldhjälmslicens. Ska även ta fram papper på gällande försäkringsbelopp
avseende Guldhjälmslicensen. Ska senare ut på Barnkommitténs hemsida.
Kristian Hultgren har diskuterar Guldhjälmsutbildningen med förare och föräldrar inom
speedway i Danmark, de var mycket positiva till framför allt föräldrautbildningen.

6.

Skrivelse till föreningar avseende påföljd
Vems är ansvaret att öka kompetensen i föreningarna? Vet ordförande i föreningarna
vilket ansvar han/hon har? Barnkommittén anser att det är av stor vikt att föreningarna
får information om gällande regler, anser att det är GS som bör författa denna
information. Barnkommittén har utifrån mail och telefon förstått att verksamheten vill
veta påföljder vid olika regelbrott.

7.

Informationsartikel i IB och Race
Viktigt att rätt information kommer till Idrottsbladet och Race. Gärna en artikel om
Guldhjälmsmaterialet.

8.

Möte kansliet 18/4
Inbjudan till mötet gås igenom och ändras något. Hela Barnkommittén kommer att
medverka, övriga inbjudna till mötet är Pelle Westling, Jörgen Hafström, Thomas
Avelin, Bertil Bergström, Margareta Lindfors, Karl-Eric Gustavsson, Peter Isgren samt
Disciplinnämnden.

9.

Aspen i Guldhjälmsmaterialet
Diskussion att ha med Aspen på baksidan av Guldhjälmsmaterialet. Beslutas att ta upp
frågan 18/4 på kansliet.

10.

Speedway – framtid
Kristian Hultgren får i uppdrag att samla 3 personer förutom Bertil Bergström, Peter
Pokorni och sig själv. Denna grupp om 6 personer bilda en arbetsgrupp för att ta fram
förslag till utveckling av barnspeedway inom förbundet.
Barnkommittén bör informera speedwayföreningarna om vikten av barnverksamhet.
Kommittén avser att lägga stor vikt vid speedway under 2004.

11.

Hemsidan
Körschema för Guldhjälmstävling inom speedway ska läggas in på hemsidan.
Information angående Barnkommitténs ideella arbete måste också läggas in, i
dagsläget verkar det vara så att många har den uppfattningen att framför allt Peter P
arbetar på heltid på Svemos kansli, detta märks på telefonsamtal hem på dagtid till
Peter och Lena Pokorni som dagligen får informera förvånade personer att de inte
hamnat på Svemos kansli. Cirka 3 timmar dagligen går åt av Peter P:s arbetstid till att
svara på frågor avseende Barnkommittén.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Särskilt då ”Frågor och svar”. Tar här med en
mycket aktuell fråga som många frågar om: Fråga: Om man använder transponder
under Guldhjälmstävling, betyder det då att man inte är försäkrad
Vid en eventuell olycka eftersom detta inte är tillåtet enligt Svemos
Guldhjälmsreglemente, det finns idag tävlingar som kräver att transponder. Svar:
Tävlingar med transponder ska ej kunna få tävlingstillstånd. Tävlar man utan
tävlingstillstånd är det en olaglig tävling, då gäller ej några försäkringar. Tävling med
manuell varvräkning är tillåtet.

12.

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum i Stockholm 1/5-04.

13.

Mötet avslutas
Peter tackar för ett givande möte och avslutar detsamma.

Vid protokollet

Justeras
Godkänt 040323

Lena Pokorni

Peter Pokorni

