PROTOKOLL BARNKOMMITTÉN 2/2004

Sammanträdesdata:
Plats:
Tid:
Deltagare:

Hotell Park, Stockholm
040501
Peter Pokorni, sammankallande
Kenneth Karlsson
Kristian ”Kitte” Hultgren
Lena Pokorni, sekreterare

14

Mötets öppnande
Peter P öppnar mötet och önskar deltagarna välkomna

15

Val av justeringsman
Kristian ”Kitte” Hultgren väljs till att justera protokollet

16

Föregående mötes protokoll
Protokollet från förra mötet lästes upp och godkändes med tillägg till punkt 10
att ”Kitte” Hultgren vill efterhöra hos grensektionen för Speedway vilka
personer som skulle vara lämpligast till arbetsgruppen.

17

Uppdatering av hemsidan
Uppdelning av hemsidan så att det är lätt att hitta varje gren för sig, det ska
tydligt framgå vilken grensektion som avses.

18

Tävlande utomlands med Guldhjälm
På förekommen anledning är det mycket viktigt att det klargörs ytterligare att
tävling och träning ej kan bedrivas utomlands för Guldhjälmförare. Föräldrar
måste få reda på att försäkringar via Guldhjälmslicens enbart gäller i Sverige.

19

Rapport från Saxtorp
Barnkommittén gick igenom domarrapporten från Saxtorp den 9-10/4,
rapporten är mycket undermåligt utförd. Peter P kommer att ta kontakt med
Håkan Svensson, crossektionen som ska kontrollera samtliga domarrapporter
under våren. Då domare ej behövs vid Guldhjälmstävling kommer
Barnkommittén att utforma särskild blankett (typ domarrapport) som ska ifyllas
av tävlingsledare och skickas till distriktens barnansvariga. Barnkommittén
kommer fortlöpande att göra stickprovskontroller. Rapporter ska in från vårens
samtliga tävlingar där barn under ungdomslicensålder medverkat.

20

Åtgärder vid regelbrott
Barnkommittén går igenom IB:s sista nummer avseende inbjudningar till
tävlingar för barn under 12 år. Många är vilseledande. I inbjudan ska klart
framgå att man kör efter Guldhjälmsreglemente. I nr 8 av IB är följande
inbjudningar otydliga: AMF Södertälje Generalcupen 2, Ålands MK-

Skärgårdsracet motocross, Östhammars MK – Skärgårdsracet Motocross samt
Hagfors MS Generalcupen 3.
Barnkommittén kommer att särskilt följa upp och granska dessa tävlingar. Vid
regelbrott vidarebefordras rapporterna till Tävlingsutskottet för disciplinära
åtgärder.
Vidare ska Peter P ta kontakt med Christer Pallin på Riksidrottsförbundet för att
diskutera åtgärder vid regelbrott och vilka påföljder som kan komma ifråga.
21

Enduro
Förfrågan avseende Enduro har kommit från Göran Bengtsson Fältjägarna
Enduroförening. Vill få igång samarbete med Barnkommittén för att få
utbildningen inriktad på enduro. Göran Bengtsson har redan nu ett bra
koncept. Barnkommittén avser ta kontakt med grensektionen för Enduro.

22

Övriga frågor
Barnledarutbildning gällande enbart Speedway ägde rum i Norrköping den 2425/4, där blev 12 barnledare utbildade. Peter P och ”Kitte” Hultgren höll i
utbildningen. Det är mycket positivt att nu även få till stånd en ren
speedwayutbildning.

23

Nästa möte
Tid för nästa möte bestäms vid telefonmöte.

24

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

Vid protokollet

Justeras
Godkänt via e-post
040511

Lena Pokorni

Kristian ”Kitte” Hultgren

