
Möte-5 Säkerhetsrådet 3 oktober 2022, Teams. 
 
Deltagare: Madeleine Englund, Magnus Markenfelt, Ola Hansson, Johan Andersson, Johan Ydreborg, 
Anders Berggren, Fredrik Hansson och Tony Olsson.  
 
Förhinder: Ulla Peterson, Pernilla Ingvarsson, Ulf Sjövald och Patrik Kerttu. 
 

Mötesanteckningar 
 

1. Välkomna 
Tony hälsar samtliga välkomna till dagens möte. Fredrik Hansson ersätter Ulf Sjövald 
som representant för Roadracing vid detta möte. 
 

2. Genomgång av respektive Sports fokusområden för 2022 
Respektive deltagare rapporterade från sina arbeten med sporternas fokusområden. 
 

Trial: Jobbar med att samtliga klubbar ska ha en säkerhetsansvarig. En mall för 
säkerhetsbesiktning vid tävling är framtagen och den kommer att diskuteras på 
kommande Trialriksdag. 
 

Motocross: Jobbar vidare med säkerhetshöjande åtgärder för flaggvakter och deras 
placering, det är komplext och ett område som diskuteras hela tiden, men det finns 
inga enkla lösningar. 
 

Snöskoter: Fortsätter arbeta med personlig utrustning för Snöskoter, samt med ett 
generellt säkerhetshöjande reglemente för Watercross. Speciellt nu när man har fått 
SM status för Watercross. 
 

Track Racing: Säkerhetsgruppen inom Track Racing jobbar med problemet att fler 
förare och motorcyklar åker över säkerhetsstaketen vid omkull körningar. Man 
fortsätter också arbetet med fjädrande hårda staket i utgången av respektive kurva. 
 

Roadracing/Minimoto: Fortsätter utbildningen av tekniker för besiktning av hjälmar. 
Man jobbar även med att införa Airbag ställ, först som en rekommendation, men i 
förlängningen som ett krav. Man förväntar sig inget större motstånd då det finns 
många goda exempel på förare som har klarat sig bra med dessa ställ. 
 

Enduro: Har sin Course Inspector för USM på plats, man arbetar vidare med att 
medvetandegöra HLR och L-ABC utbildningen hos sina förare. Ett annat arbete 
gäller högre medvetande hos förarna om hjälmsäkerhet.  
 

Dragracing: Rullar på utan större problem, känner att bansäkerheten är hög med 
anledning av att man kör sina tävlingar tillsammans med bilarna som ställer höga 
säkerhetskrav. Man pratar om att eventuellt rekommendera bröstplatta, och är 
intresserade av airbag ställen som Roadracingen jobbar med. 

 
3. Förslag på manual/checklista för besiktning av hjälmar 

På förra mötet i Finspång så pratade rådet om en manual/checklista som 
besiktningspersonalen kan ha till sin hjälp vid besiktning av hjälmar. Tony hade tagit 
fram ett förslag som skickats till rådets medlemmar inför mötet, samtliga är positiva 
till dokumentet. Tony tar det vidare internt på kansliet. 
 

4. Genomgång av Svemo Krisplan  
Säkerhetsrådets medlemmar hade inför mötet fått Svemo Krisplan skickad till sig för 
översyn. Inga förslag på ändringar framkom, tvärtom så tycker man att dokumentet är 
bra och innehållsrikt. Det är bra att all information finns i ett och samma dokument, 



men det är viktigt att samtliga sporter informerar om krisplanen i samband med olika 
utbildningar och kontakter med klubbar och distrikt. 
 

5. Inkomna ärenden 
Inga inkomna ärenden. 
 

6. Rapporterade olyckor 
Tony informerar om antalet rapporterade licensspärrar (på grund av misstänkt 
hjärnskakning) samt antalet rapporterade Allvarliga Olyckor som har inkommit till den 
3 oktober. En information gavs även om antalet rapporterade olyckor i samband med 
träningar. 
 

7. Övrigt 
7.1 Utbildningen Return to Race & hjärnskakning inför nästa års licensköp. 
 1483 personer har genomfört eller påbörjat den obligatoriska utbildningen inför 

nästa års licensköp. Här behöver samtliga hjälpa till och påminna sina respektive 
förare. En ny push på hemsidan och sociala medier kommer att göras under 
november månad. 

 
7.2 Ola Anderssons rapport från olyckan i Stenungssund. 
 Olas rapport från olyckan i Stenungssund visades. Den är väldigt bra skriven och 

ger en bra beskrivning av händelseförloppet och det efterföljande arbete som 
klubben gjorde. En föredömlig rapport och ett gott exempel.  

 
7.3 Synpunkter på Power Point underlaget om Svemo Säkerhetsarbete. 
 Säkerhetsrådets medlemmar hade inför mötet fått en Power Point presentation 

om Svemo Säkerhetsarbete för översyn. Inga synpunkter fanns. 
 
7.4 Seminarium med inriktning på hjärnskakning (UP). 
 Måndag den 26 september anordnade Hjärnskadefonden ett seminarium med 

inriktning på Hjärnskakning. Ulla Peterson deltog och delade erfarenheterna via 
mejl till deltagarna i Säkerhetsrådet. 

 
8. Kommande möte 

Säkerhetsrådets nästa möte blir måndag den 5 december, kl.19:00 via Teams. 
 

 
Anteckningar 
 

Tony Olsson, 
Koordinator Säkerhet 


