
Möte Säkerhetsrådet  
7 februari 2022, kl. 19:00 – 20:30, via Teams 

 
Deltagare: Ulla Peterson, Madeleine Englund, Pernilla Ingvarsson, Magnus Markenfelt, Ola Hansson, 
Patrik Kerttu, Ulf Sjövald, Johan Ydreborg och Tony Olsson. 
 
Förhinder: Johan Andersson, Anders Berggren. 

 

Mötesanteckningar 
 

1. Välkomna 
Tony hälsar samtliga välkomna till kvällens möte. 

 
2. Allmän diskussion om säkerhetsarbetet   

Respektive deltagare informerar om vilka diskussioner som förs inom respektive gren 
gällande säkerhet, samt vilka utmaningar vissa står inför. 

 
3. Utbildning i samband med licensköp 

Det har inom Säkerhetsrådet under ett par år diskuterats om att vissa utbildningar, 
bland annat ”Return to Race” ska vara obligatoriskt inför licensköp. Tyvärr har 
kopplingen mellan TA systemet och utbildningsplattformen för aktuella medlemmar 
tagit längre tid än beräknat så detta var inte klart inför 2022, vilket var 
Säkerhetsrådets målsättning. Vi hoppas att detta kan börja introduceras i slutet av 
året, så att allt är testat och klart inför 2023. 

 
4. Inkomna ärenden 

Inga inkomna ärenden.   
 
5. Rapporterade olyckor 

Glädjande nog så finns det inga inkomna rapporter om misstänkta hjärnskakningar 
eller allvarliga olyckor att rapportera om. 

 
6. Övrigt 

6.1 Vilket evenemang skulle ni rekommendera att vi besöker 2022? 
Målsättningen är att Säkerhetsrådets medlemmar ska göra ett studiebesök på någon 
tävling under året för att främst lära mer om säkerhetsarbete i samband med tävling i 
aktuell gren. Några förslag diskuterades och beslut tas på nästa möte.   
 
6.2 Uppdatering av hemsidan 
Svemo arbetar med att ta fram en ny hemsida inför 2023, för närvarande görs en 
förstudie av behov och innehåll. Innehåll på nuvarande sida ses därför över och 
gammalt rensas bort.  
 
6.3 Pernilla Ingvarsson 
Pernilla lyfter frågan om vad man skall förvänta sig vid bokning av ambulanser? hon 
har i kontakter med privata aktörer fått en del svar som lämnar en del frågetecken. 
Hon kommer även att ta med frågan till Medicinska Rådet, detsamma gäller några 
frågor i Bilaga A (sjukvårdsdokumentet) för Vattensporterna. 
 
 



7. Kommande möte 
Nästa möte i Säkerhetsrådet blir måndag den 4 april kl. 19:00 via Teams.

Anteckningar 
 

Tony Olsson,  
Koordinator Projekt & Säkerhet


