
   

Protokoll Dragracing 11–2021  
2021-12-16 kl.17.30-20.00 

Plats: Teamsmöte 

Deltagare - Svemo  
Fredrik Hansson  Grenchef 

Rejje Irén  Adjungerad 

Pär Evensson   Gren tekniker 

 

 

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till månadens teamsmöte. 

 

2. Val av justerare   

Till justerare valdes Pär Evensson. 

 

3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet finns publicerat på svemo.se 

(Dragracing/Allmän info/Dokumentcenter/Protokoll). 

 

4. Ekonomi 

Diskussion om vilka inköp som behöver göras inför säsongen 2022 ses över och beställs. 

Riksidrottsförbundet (RF) har fått pengar att fördela till idrotten, s.k. återstartstödspengar. Dessa kan 

användas till några i förväg olika inriktningar. Ansökningsblankett och inriktningar har tagits fram och 

finns på hemsidan. Dessa hittar ni här Återstartsstöd - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se) 

 

5. Licenser 

Licensstatistik per 30 november 2021 dragracing 

Bas: 0 

Guldhjälm: 1 

Ungdom: 3 

Klubb: 1 

Junior: 3 

Senior: 20 

Classic: 3 

Elit: 7 

Totalt: 38 (46 under samma period förra året) 

 

 

 

https://www.svemo.se/forbundet/Corona/aterstartsstod/


   

6. Uppklassningar/ Nedklassningar Dragracing 

Ingen ansökan om upp-/nedklassning har inkommit. 

Ansökan om uppklassning mejlas till Svemo Dragracing på dragracing@svemo.se.  

Alla upp- och nedklassningar publiceras på Svemos hemsida. 

 

7. Junior Recruit 

Inget nytt att rapportera. 

 

8. StreetBike 

Inget nytt att rapportera. 

 

9. Säkerhet 

Säkerhetsarbetet under vintermånaderna handlar mycket om dokumentation, framtagning av 

presentationsmaterial och planering inför kommande säsong. Fokus ligger även på att skapa en 

lösning som introducerar kunskapstester som ex. HLR och L-ABC, Hjärnskakning och Return to Race 

vid licensköp då styrelsen tar det beslutet.  

Dokumentet Hälsodeklaration finns tillgängligt sedan den 1 december. Det innebär att en förare som 

under kalenderåret 2022 fyller 65 år, oavsett sport och som ska köpa tävlingslicens i TA behöver fylla 

i deklarationen. Svarar föraren Ja på någon fråga i hälsodeklarationen dvs. att det finns en 

sjukdomsbild, kommer kravet vara att skicka in läkarintyg till Svemo. Läkarintyget kommer att vara 

giltigt 5 år. Mer information finns på www.svemo.se. Hanteringen sker ännu så länge manuellt, men 

kommer att digitaliseras. Det medicinska rådets möte torsdag den 9 december är framflyttat pga. 

sjukdom. 

Nästa möte för säkerhetsrådet är 7 februari 7 kl. 19.00. 

 

10. Miljö 

Inget nytt att rapportera. 

 

11. Utbildningar 

Mejl kommer skickas ut under december till de som behöver gå fortbildningar för att behålla sina 

licenser. Fortbildningar kommer ske under våren 2022.  

Datum och platser för fysiska utbildningar diskuterades, grenchefen fick i uppdrag att göra förslag på 

inbjudningar. 

Utbildningar måste genomföras för dessa grupper då licenserna går ut sista december 2021. 

- Tävlingsledare planeras för två tillfällen i Norrköping/Sundsvall under våren 2022 

- Supervisor planeras för ett tillfälle under våren 2022, plats inte klart 

- Chefstekniker planeras för två tillfällen i Norrköping/Sundsvall under våren 2022 

- Banbesiktare planeras tillsammans med SBF, plats inte klart 

- Nya tävlingsfunktionärer planeras för en kommande webbutbildning till våren 2022 

- Starters planeras för ett tillfälle under våren 2022, plats inte klart 

mailto:dragracing@svemo.se


   

Fim-E 

Vi har även en del funktionärer som innehar FIM-E licenser. Dessa måste gå fortbildning. Vi för en 

diskussion med FIM Europe om att kunna ha en i februari-mars 2022, troligtvis i Sverige. Vi 

återkommer till berörda personer med besked så snart datum/plats är klart. 

 

12. Tekniska rådet 

Till samtliga sektioner och grenchefer, (cc till Tekniska Rådet, Idrottsgruppen, Generalsekreterare och 

Verksamhetschef). 

Som ny samordnare för det Tekniska Rådet så vill jag skicka ett mejl till er med lite information. 

Som ni vet så har vi inom Svemo ett centralt Tekniskt Råd, den 1 december så hade vi ett 

”omstartsmöte” med anledning av att det har skett en del personalförändringar på kansliet och den 

person som skulle vara samordnare för rådet har slutat och därmed har det Tekniska Rådet hamnat 

lite i ”skymundan”. Jag fick för en tid sedan frågan att bli samordnare för rådet, men ville ha en dialog 

med rådets medlemmar först för att stämma av vad dom har för förväntningar/förhoppningar med 

rådet och vad man anser att rådet ska jobba med. 

Hur som helst, utifrån diskussionerna som vi hade om struktur, arbetssätt och arbetsområden så kom 

vi fram till att det finns ett behov av ett centralt Tekniskt Råd, framförallt så lyfts vikten av 

erfarenhetsutbyten mellan rådets medlemmar och de olika disciplinerna fram.  

Vi kom överens om att: 

 

1. Inte låsa fast oss vid några fasta mötesdagar, utan jobba mer i ”projektform” och tar dom 
ärenden och frågor som kommer till rådet löpande. 
 

2. Frågor/ärenden som kommer från verksamheten ska i först hand tas genom den person i 
rådet som är ansvarig för aktuell gren, tillsammans med aktuell sektion/grenchef. Behövs 
ytterligare hjälp eller om man vill ha en bredare diskussion med det Tekniska Rådet så 
kontaktas samordnaren som samlar ihop till ett Teamsmöte. 
 

3. Det är viktigt att frågor/ärenden inte hamnar i ”långbänk” och att samtliga i rådet är 
involverade och engagerade, så en svarstid inom 48 timmar på mejl är målsättningen. Det 
finns en mejlgrupp för Tekniska Rådet som ska användas. 

 

Det är viktigt för er sektioner och grenchefer att veta att det är fortfarande ni som äger och hanterar 

de tekniska reglerna i era SR, men om ni känner behov av att diskutera vissa frågor med det Tekniska 

Rådet så finns vi här för att hjälpa till. I första hand så kontaktar ni er kontaktperson i rådet (se 

bifogad lista), annars kontaktar ni mig. Sen kan det dyka upp frågor inom rådet där vi behöver hjälp 

av er och då kommer jag att höra av mig till berörda. 

 

 

En fråga/diskussion som tydligen har funnits med inom rådets medlemmar under en längre tid är en 

”reglering/överenskommelse” om den ekonomiska ersättningen till de som utses som teknisk chef av 



   

sektion/grenchef på VM/EM tävlingar som arrangeras i Sverige. Här vill man att ersättningen ska vara 

densamma inom samtliga grenar. 

 

Jag skulle därför behöva lite hjälp av er för att ta reda på hur detta ser ut i respektive sektion/gren 

idag:  

 

1. Betalar ni (eller genom avtal den arrangör som ni utser) ekonomisk dagsersättning till den 
tekniska chefen? 
 

2. Hur stor dagsersättning betalar ni i så fall? 
 

3. Skiljer dagsersättningen sig på om det är en vardag eller helg? 
 

Grenchefen besvara skrivelsen. 

 

13. Ärenden  

 

13.1 Regeljusteringar inför 2022 

Det har inkommit förslag på justeringar under säsongen för vissa klasser även en del tävlingstekniska 

saker. Detta ska beredas och beslutas på nästa möte i december. 

 

13.2 Elitplan 2022 
 
Nu börjar det bli dags att blicka framåt 2022. 
Vi ska nu uppdatera respektive grens Elitsatsningsdokument för 2022. 
  
Som vanligt så gäller nedan kriterier för att ta del av Elitstöd. 
Vänligen upprätta ert Elitsatsningsdokument för 2022 och använd er av 2021 års dokument som ni 
har uppdaterat. 

Fr o m 2022 så kommer dessa dokument att publiceras på svemo.se och vi kommer få en egen 
webbsida för Elitsatsning, (inkl Svemo Challenge, Rig och respektive sektions Elitsatsning. 

OBS! Följande ska läggas till i dokumentet, om det inte redan finns 
• Uttagningskriterier för Landslag (Junior och Senior)  
• Träningsläger samlingar för Landslag under året för att stärka Laget. 

2022 års Elitsatsnings dokument inklusive årsplanering 2022. 
  
Grenchefen får i uppdrag att göra en plan och upprätta dokument. 
 
 
 
 



   

13.3 Mästerskapstävlingar 2022 

Nu har totalt fyra ansökningar till SM inkommit. 

SHRA Borås har ansökt att få köra på Vårgårda. Sundsvall har tidigare ansökt om två tävlingar och 

SHRA Luleå om en tävling. 

Beslut fattades inte då man är oroliga från arrangörshåll för att inte kunna genomföra mästerskapet, 

beslutet bordlades. 

 

13.4 Nya adjungerade 

Vi har tidigare sett att vi behöver förstärka vår organisation med fler adjungerade. Vi håller nu på att 

titta på hur en arbetsbeskrivning skulle kunna se ut. 

 

14. Internationella tävlingar 

Inget nytt att rapportera, säsongen är färdig. 

 

15. Rapporter  

15.1 information om ny grafisk profil 

Vid årsskiftet kommer Svemo att lansera en ny grafisk profil. Detta är delvis en följd av att SVERA och 

racerbåtarna nu blir en del av Svemo, men samtidigt har delar av den gamla grafiska profilen blivit 

föråldrad under de senaste drygt 10 åren. Den nya grafiska profilen kommer att presenteras för alla 

medlemmar/klubbar/sektioner och distrikt vid årsskiftet. Det handlar i huvudsak om mindre 

förändringar och uppdateringar. Svemo logo kommer inte att ändras, men typsnitt och grafiska 

element uppgraderas och anpassas till en mera ”digital-design”. Förbundets namn ändrades vid förra 

förbundsmötet till Svenska Motorsportförbundet, Svemo.  

 

15.2 Diplom och medaljer för 2021 

Diplom och medaljer för USM och NM har fotograferats och lagts upp på hemsidan, dessa har 

skickats ut till alla pristagare. 

 

15.3 Möte mellan sektioner och styrelsen. 

FH rapporterar från mötet med styrelsen, torsdagen den 25 november via teams. 

Det handlade mest om nuläget med pandemin och återstartstöd från RF som Svemo fått. Diskussion 

angående budget och höjda ersättningar för supervisor och reseersättning även verksamhetsplaner 

för alla grenar fick beröm av styrelsen. Nytt NT kommer i januariför 2022. Ny försäkringsupphandling 

har skett och IF fortsätter en period till då vi aktivt jobbat med skador och dessa inte ökat så kommer 

försäkringspremien ej heller att öka och licenspriserna behöver därför inte höjas. 

 

 



   

16. Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns. 

 

17. Nästa möte 

Nästa möte planeras till teamsmöte i 18 januari 2022. 

 

 

18. Avslutning 

Fredrik tackade deltagarna för årets sista möte. 

 

 

Vid protokollet   Justerare för protokollet  

Fredrik Hansson   Pär Evensson 

2021-12-16    2021-12-22 


