
 

Dagordning FSR-H Sektionsmöte i Enköping den 27/2-2016 

1. Mötets öppnande 

2. Närvarokontroll 

3. Val av ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet. 

5. Genomgång av eventuella förslag och motioner inför förbundsmötet. 

6. Säkerhetsfrågor och rutiner vid tävlingar. Uppföljning av vad vi kom fram till vid förra mötet. 

7. Har det genomförts det vi kom fram till på tävlingsplatser?  

• Det skall finnas uppsamlingskärl för bränsle, första hjälpen kit, ögonskölj (godkänd med 

datummärkning) & brandsläckare (godkänd).  

• Det bör även kollas upp vad gäller avspärrningar, skyddsstaket vid banan mot depå och kanske 

även eventuella publikplatser. Detta beror ju på tävlingsplatsen då det är olika förutsättningar 

på olika platser vi kör på. Detta är viktigt för att försäkring skall fungera, vad gäller försäkring 

så jobbar bilsidan på att ta fram försäkring, vi bör kolla vad de får fram för avtal.  

• Det skall finnas ett aktuellt regelhäfte på plats vid varje tävlingsplats, arrangerande klubb ser 

till att det finns.  

• Det skall göras en arrangörsmanual som ska fungera som checklista så att alla bitar finns på 

plats vad gäller säkerhet och även engångslicens och att man även som arrangör skall skriva en 

rapport från tävlingen hur den genomfördes, eventuella tillbud. Denna skall 

sektionsordföranden tillhanda. 

8. Reklam för FSR-H, vad har hänt. Vad kan vi göra 2016? 

9. Det skall utses en ansvarig till hemsidans H-del från vår sektion. 

10. Genomgång av våra regler. Vi bör få in i inbjudningarna till tävlingarna att det endast går att 

anmäla sig via hemsidans inbjudan för att säkerställa att rätt info finns på rätt plats. 

11. Nitro- vad gäller. Regel 3.3.2  Vi måste ta beslut på hur vi ska köra 2016. 

12. Omröstning för fritt eller 23% (som nu gäller internationellt i Naviga. Imbra kör med fritt) 

13. Uppdatera 3.3.6  sista delen är icke aktuell med 2.4GHz radio. 

14. 3.4.3  bör justeras:  

Varje båt skall från start till mål under tävling vara i samma skick som vid registrering. Saknas en 

väsentlig del vid start eller har en sådan tillförts eller förlorats under heatet kommer heatet inte 

att räknas. Detta beslutas av bryggdomaren. 

15. 6.1 bör kollas. Vi använder ju egna skyltar. 

16. 9.3 fundering på denna:  

• Ett heat måste ha minst 4 och maximalt 8 startande. Det skall vara minst 4 heat för varje 

deltagare. Om det är fler än 8 deltagare i en klass vid start, skall en final enligt avsnitt 2 

genomföras. Gäller VM och internationella mästerskap tex EM. Se även de nationella tilläggen 

sist i regelhäftet.  



• Under förberedelsetiden är motorerna igång, båtarna sätts i vattnet och släpps. Om en 

deltagare startar sin båt efter förberedelsetiden, så annulleras detta heat (felstart). En 

upprepning av heatet är inte möjlig. En fördröjning eller ett avbrott av förberedelsetiden är inte 

acceptabel. Huvuddomaren kan göra undantag om det tex uppstår problem på banan. Inom 

förberedelsetiden är det tillåtet med justering av båtarna. Tävlingsdeltagarna får då inte lämna 

sin startplats på bryggan. 

17. 9.4.3 Inbjudan till FSR-H tävling Inbjudan till SM deltävling bör ske i god tid innan tävlingen 

hålls, cirka 4 veckor innan är ett bra riktmärke för den arrangerande klubben. Ett 

rekommenderat minimum är att inbjudan publiceras på SMBF:s hemsida cirka 4 veckor innan 

tävlingen kommer att köras. En utförlig beskrivning om eventuella tilläggsregler måste vara 

inkluderade samt en utförlig vägbeskrivning etc. 

18. NAVIGA EM 2016 & IMBRA VM 2016 . Kval till dessa bör ju vara tävlingar 2015.  

Vi kan räkna alla 3 deltävlingar vi kört om vi tycker det eller bara SM tabell 2015. 

19. Förslag till ny sektionsledare 2016, då Torbjörn Carlson inte sitter kvar. 

20. Förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen:  

• Valberedning föredrar aktuell status för poster  

• Ordförandeförslag sittande (Torbjörn Andressen)  

• Kassörförslag (Ian Webster)  

• Suppleanter (Mart Bengtsson, Lelle Öberg)    

• Revisorer (Carl Eric Gullberg, Jim Lindqvist) 

21. Inkomna förslag på SM tävlingar 2016:  

• Eksjö – 28-29 Maj - H & O & OTA 

• Frövi - 11-12 Juni - H, O & OTA  

• Oxelösund - 27-28 Augusti – H 

• TBA - 11-12 september - H 

 

22. Övriga frågor 

Medaljutdelning SM 2015:  

H3.5 Guld - Niklas Edlund - Oxelösund  

H3.5 Silver - Mattias Bengtsson - Eksjö  

H3.5 Brons - Torgny Lindqvist - Gävle  

H7.5 Guld - Niklas Edlund - Oxelösund  

H7.5 Silver - Fredrik Lundahl - Norrköping  

H7.5 Brons - Anders Martinelle - Oxelösund  

H15 Guld - Anders Martinelle - Oxelösund  

H15 Silver - Torbjörn Carlson - Norrköping  

H15 Brons - Thomas Myrén - Sundsvall  

H27 - Inga SM medaljer delas ut eftersom det var för få som deltog under säsongen.  

OTA - Inga SM medaljer delas ut eftersom det var för få som deltog under säsongen. 

24. Med detta så avslutar vi mötet och ordförande tackar alla deltagare för ett bra och trevligt möte 

och hälsar välkommen till säsongen 2016. 


