
Möte-2 Säkerhetsrådet 4 april 2022, Teams. 

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

Mötesanteckningar 

1. Välkomna
Tony hälsar samtliga välkomna till kvällens möte. Ulla berättade kort från
informationsmötet i samband med Förbundsmötet, där bland annat säkerhetsarbetet
presenterades.

2. Foliering av hjälmar
Det dyker upp frågor ibland om foliering av hjälmar är tillåtet, det verkar utifrån våra
diskussioner som att detta är ett mindre problem hos dom flesta discipliner. Men som
svar på eventuella frågor så kom vi överens om att be frågeställaren, att dels läsa
aktuell grens reglemente (SR), samt kontakta hjälmtillverkaren. Vissa hjälmtillverkare
tillåter t.ex. lackering av hjälm, medans andra bestämt avråder från att dekorera
hjälmen med färg, dekaler och tejp.

3. Förfrågan från forskare om nyttan med Nackskydd
En förfrågan har inkommit till Säkerhetsrådet från en forskare inom biomekanik inom
elitidrott, om det finns ett intresse från Svemo om att göra en studie kring nyttan med
nackskydd. Det finns en del olika studier gjorda i ämnet med varierande svar, men vi
kom överens om att skicka frågan vidare till det Medicinska rådet som har bättre
kunskap inom detta område.

4. Inkomna ärenden
Det fanns inga inkomna ärenden, men under den här punkten redogjorde respektive
medlem i rådet om arbetet med sina olika fokusområden. Samtliga rapporterar att
arbetet rullar på som planerat.

5. Rapporterade olyckor
Det finns inga inkomna rapporter om misstänkta hjärnskakningar eller allvarliga
olyckor från våra tävlingar. Däremot har det hänt en olycka på en skoterled i
Lofsdalen där en person avled. Personen har haft tävlingslicens hos Svemo sedan
2013, Säkerhetsrådet beklagar sorgen och tankarna går till familjen.

6. Övrigt
6.1 Evenemang att besöka 2022 för Säkerhetsrådet.

Säkerhetsrådets medlemmar beslutar gemensamt att besöka Motocross SM i 
Finspång den 27 augusti. Detta för att lära mer om säkerhet och de utmaningar 
som finns inom MX säkerhetsarbete.  

6.2 Pernilla informerar att hon kommer att delta på UIM’s Midterm möte i Holland 
den 9-10 april. 

7. Kommande möte
Nästa möte i Säkerhetsrådet blir måndag den 13 juni kl. 19:00 via Teams.

Anteckningar 

Tony Olsson, Koordinator Projekt & Säkerhet 


