
Möte-4 Säkerhetsrådet 27 augusti 2022. 
 

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

Mötesanteckningar 
 

1. Välkomna 
Tony hälsar samtliga välkomna till dagens möte i Finspång i samband med 
Motocross SM.  
 

2. Dagens studiebesök 
Tony informerar om tidsplanen för studiebesöket. 

 
3. Inkomna ärenden 

3.1 Manual/Checklista i hur man besiktigar hjälmar (Magnus) 
Med anledning av att hjälmarnas godkännande märkning är placerad på lite olika 
ställen beroende på hjälmfabrikat, så föreslår Magnus en enklare manual/ 
checklista som besiktningsmännen kan ha som underlag i samband med kontroll 
av hjälm. Tony tar fram ett förslag på detta till nästa möte. 
Under denna punkt framkom även önskemål om ett nytt studiebesök hos MIPS i 
Stockholm under 2023. 

 
3.2 Fysisk träff tillsammans med Medicinska Rådet (Ulla) 
 Med anledning av att Säkerhetsrådet och Medicinska rådet har samma 

målsättning, men med olika inriktningar ställer Ulla frågan om det finns intresse 
för ett gemensamt möte med Medicinska rådet. Det finns intresse och Ulla tar 
med frågan till Medicinska. 

 
3.3 Bjuda in föreläsare som har egen erfarenhet av allvarlig olycka (Ulla)  
 Ulla har kontakt med en person som har egen erfarenhet från en dödsolycka som 

hände där han var tävlingsledare, och den långvariga process som följde efteråt. 
Säkerhetsrådet är intresserade av att höra om hans erfarenheter och Ulla kollar 
om han har möjlighet att göra detta via Teams i samband med ett av rådets 
möten.  

 
4. Rapporterade olyckor 

Tony informerar om antalet rapporterade licensspärrar (på grund av misstänkt 
hjärnskakning) samt antalet rapporterade Allvarliga Olyckor som har inkommit till 
dagens datum.  
 

5. Övrigt 
5.1 Specifika punkter som Ulla kan ta med på en föreläsning med SBF. 
 Inga punkter framkom, men den PowerPoint som tidigare tagits fram i syfte att 

användas vid föreläsningar bör fungera, Tony uppdaterar och skickar till samtliga 
för kontroll. 

 Under denna punkt diskuterades även Säkerhetssidan på svemo.se. Det är 
väldigt mycket text och många dokument/länkar som ligger på Säkerhetssidorna, 
det gör den lite rörig och svår att hitta på speciellt i stressade situationer. Tony tar 
hjälp av Tone för att försöka göra sidorna färre och mer lättlästa. 



 
5.2 4-Light är ett företag som jobbar med Säkerhet, Synlighet och Ljus, deras syfte är 

att förbättra synlighet & säkerhet för personer som vistas och arbetar i trafikerade 
och andra utsatta miljöer. Tony har haft ett Teamsmöte med dom för att få veta 
lite mer om deras produkter och om det finns något som skulle kunna vara 
intressant inom våra sporter. Dom bygger även anpassade lösningar efter 
behov/önskemål. 
 

5.3 Ola har en genomgång i hur man rapporterar Allvarlig Olycka i tävlingsrapporten.  
 
6. Kommande möte 

Säkerhetsrådets nästa möte blir måndag den 3 oktober, kl.19:00 via Teams. 
 
Svemo Säkerhetsråd tackar Finspångs MS för möjligheten att få hålla mötet i deras 
lokaler, för ett fint arrangemang samt den gästvänlighet som visades. 

 
Anteckningar 
 

Tony Olsson, 
Koordinator Projekt & Säkerhet 


