Tävlingskommittén SMOF
Nr 4 2012
Protokoll från tävlingskommitténs möte de 9 September på i Eksjö SOK DM-tävling.
Närvarande: Magnus Svensson, Katrina Linden, Göran Bergander, Ja Wingstedt, Marie
Waern-Svalbring, Ellinor Ivarsson
Frånvarande: Hans Söderberg
1) Mötet öppnas
Magnus öppnar mötet, och hälsar alla välkomna
2) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3) Föregående mötesprotokoll kontrolleras.
Protokoll nr 3 gicks igenom och godkändes och lades till handlingarna.
4) Verksamhetsplanen
Vi kollade upp i verksamhetsplanen och att vi följer den men en sak vi funderade
på är DM-banläggning som ej är riktigt som för. Funderar på hur vi skall ha det i
framtiden och tar upp det på nästa möte.
5) Novemberkonferensen
Vi gjorde upp ett program för tävlingsdelen på novemberkonferensen.
Kommer ha dessa pass Arrangemang, jury, banläggning som det ser ut i dagsläget.
Roland SOK Viljan kommer att hålla i en del av våra pass.
6) Regionskonferensen i Värnamo.
Bestämde att Göran och Katarina åker på denna. Magnus anmäler dessa personer
till kansliet.
7) Kartritarutbildning
Magnus har kollat med Peo och han ställer upp och vi kör den 13/10 i
Nässjö/Lövhult.
Kommer också att köra en banläggningsutbildning steg 1 vid samma tillfälle.
Magnus gör inbjudan och skickar till Kurt för utskick till klubbar.
8) Tävlingsprogrammet 2013, långtidsplan Småland 2013-18.

Lång-DM 2015 arrangeras av Kexholms SK enligt beslut.
Arrangörer för 2016 (Stafett o Medel) beslutades inget om.
Arrangör till MTBO-DM 2013 har vi ingen arrangör till ännu.
9) Ansvarsfördelning i kommittén.
Tog fram en fördelning på de olika områdena som vi jobbar med för tillfället och
som underlättar när det kommer frågor till oss.
Talar om detta för Kurt så han vet detta på kansliet.
Magnus: Banläggning samt övergripande i övriga delar.
Göran: Tävlings o arrangemang
Marie: Banläggning
Hasse: Data o teknik (Smålandskavlen)
Ellinor: Data o Teknik (Smålandskavlen)
Jan: Kart
Katarina: MTBO
10) Tävlingsrapporter.
Kommer att ta upp denna fråga vid mötet med tävlingskontrollanterna i November
så vi vet till nästa år. Det är ju mycket som sköts igenom Eventor idag så vi kanske
kan ta bort mycket pappersarbete.
11) Projekt Smålandskavlen.
Ellinor håller på med detta och kommer att skicka ut förfrågan vad det kan kosta
att göra om det befintliga dataprogrammet till de olika leverantörerna.
Diskturade också om vad det är värt att lägga ner på ett nytt system eller kanske
skall vi göra om Smålandskavlen lite så vi kan använda de befintliga system som
används idag.
Tar upp detta på nästa möte igen.
12) Övriga frågor
Inga frågor kom upp.
13) Avsluta
Magnus avslutar mötet.
Anteckningar Magnus Svensson

