Plats: Blommenhof Hotell, Nyköping
Tid: 09.30

Storforum & Val till Östra MX 2018-01-13
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Mötet öppnades
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Val av justerare till protokollet samt rösträknare
Lasse Enander och Sören Östlund valdes till Justerare.
31 klubbrepresentanter fanns på plats och representerade 20 klubbar.
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Val av
a) ordförande på 1 år
Eva Fahlén avgående (till förfogande).
Årsmötet valde Eva Fahlén till ordförande.

b) ledamöter på 2 år
Avgående ledamöter (2 år): Annica Ekengren (fyllnadsval 1år), Ove Ekengren,
Jonny Bäckström och Janne Andersson.
Ett år kvar: Patrik Pettersson, Micke Strandberg
Årsmötet valde på 2 år: Ove Ekengren, Janne Andersson.
Markus Marteliusson och adjungerad för YMX Lars Möller (dessa två valdes efter
punkt 7).
Årsmötet valde på 1 år (fyllnadsval): valet lämnas öppet.

c) Valberedning 1 år
Avgående: Camilla Bäckström och Marit Lundström.
Årsmötet valde Camilla Bäckström och Marit Lundström.
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Information om Regler 2018
Patrik Pettersson ÖMX redogjorde för de centralt framtagna regeländringarna.
För att förtydliga vad man får köra vid vilken ålder har Svemo centralt publicerat en
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matris med denna info på hemsidan.
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Utbildningsplan 2018
Eva Fahlén ÖMX redogjorde för Utbildningsplanen 2018.
Viktigt att alla klubbar ser till att utbilda funktionärer så att de kommande
licenskraven på tävlingsfunktionärer kan uppfyllas.
Länk till distriktets fackmän publiceras på www.ostramx.org
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Information om Svemos säkerhetsarbete
Den centralt bildade Säkerhetsgruppen leds av SISU.
Starten på säkerhetsarbetet kommer att presenteras på Förbundsmötet.
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Information Stockholmscrossen & Östra MX serie 2018
Stockholmscrossen:
Vädjar att de arrangörer som tar åt sej en tävling också genomför den.
Problem att A klassen har för få deltagare - Junior och Seniorlicensierade förare
kommer därför att hamna i A klassen 2018.
Prispengar tas bort och kommer istället att tillfalla arrangerande klubb.
Östra MX Serie:
Klubbar som vill ha fler lag i serien fick markera detta på listan som Patrik skickade
runt.
Seriemöte efter Tävlingsplaneringsmötet för att diskutera vidare.
Övriga frågor:
Många av mötesdeltagarna anser att de sk brevlådeklubbarna utarmar de övriga
klubbarna.
Ett konkret förslag från dessa kommer att arbetas fram och delges Östra MX.
Referensljudmätning har genomförts på USM i LMS och på SM i Finspång.
Östra MX kommer att be att få rapporten för att kunna trycka på förbundet i den
här frågan.

Mötet avslutades
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Protokollförare: Annica Ekengren
Protokollet justerat på plats 2018-01-13 av
Lasse Enander (Åtvidabergs MCK)
Sören Östlund (SMK Kungsör)
Ordförande Eva Fahlén
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