
 

Protokoll Roadracing Minimoto 01–2021 
2021-03-02 (19:00 –21.30) 

Teamsmöte 

Deltagare  
Fredrik Hansson Grenchef 
Robert Wallberg Adjungerad Minimoto 
Åke Rydergren  Adjungerad Minimoto 
Niclas Wärlander Grentekniker 
Ulf Sjövald  Grentekniker 
Henrik Björling  Förarrepresentant 
Sandra Altesson Koordinator 
 
 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen  
Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till kvällens telefonmöte.  
 
 
2. Val av justerare 

Ulf Sjövald valdes till justerare för dagens protokoll.  

 

3. Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet finns publicerat på Svemo.se 
(Roadracing, Dokumentcenter, Protokoll).  
 
4. Ekonomi 
Svemo Roadracing har tagit del av årsbokslutet för 2020 samt den aktuella ekonomirapporten för 
2021 och följer budget enligt plan. 
 
5. Licenser 
Licensstatistik per 30 januari 2021 Roadracing  
Bas: 68 
Ungdom: 2 
Junior: 5 
Senior: 46 
Classic: 10 
Elit: 12 
Parad RR: 2 
Totalt: 145 (189 under samma period förra året)  
 
Licensstatistik per 30 januari 2021 Minimoto  
Klubblicens: 1 
Ungdom: 0 
Junior: 0 
Senior: 2 
Guldhjälm: 1 
Totalt: 4 (12 under samma period förra året)  
 



 

6. Uppklassningar/Nedklassningar Roadracing 
Daniel Gustafsson har ansökt om uppklassning till elit, Svemo Roadracing godkänner ansökan och 
önskar Daniel lycka till. 
Gustaf Anveland och Stefan Larsson har ansökt om nedklassning, Svemo Roadracing godkänner 
nedklassningarna och önskar förarna lycka till. 
Alla upp- och nedklassningar publiceras på Svemos hemsida (Roadracing/Förarlicens/uppklassningar 
Nedklassningar). Ansökan om uppklassning mailas till roadracing@svemo.se.  
 
 
7. Projekt Start2Ride Junior 

Inför säsong 2021 har Svemo Roadracing & Minimoto kompletterat med ytterligare utrustning till 

minimoto. 

Datum för prova-på event för Roadracing och Minimoto 2021 tas tacksamt emot.  

Alla klubbar är välkomna att lämna in önskemål om datum, dessa mailas till 

start2ridejunior@svemo.se 

Vill du veta mer om barn-och ungdomsprojektet kan du läsa mer på Svemos hemsida under 

Roadracing > Allmän info > Start2Ride Junior. Du är även varmt välkommen att maila dina frågor eller 

funderingar till start2ridejunior@svemo.se 

 

8. Säkerhet 

Säkerhetsrådet genomförde det sista mötet för år 2020 måndagen den 7 december 2020 och år 2021 

första mötet den 1 februari 2021.  

Ulf Sjövald deltog vid båda mötena och har lämnat rapporter till Svemo Roadracing för båda mötena. 

Säkerhetsrådets nästa möte planeras att genomföras den 5 april. 

I ett inslag i SVTs Vinterstudion den 9 januari angående skador i Alpin skidåkning, deltog Pernilla 

Wiberg tillsammans med Svenska Skidförbundets förbundsläkare, där de diskuterade bland annat 

knäskador.  

Ulf uppmärksammade detta och att det inom roadracing finns viss teknik som eventuellt skulle kunna 

implementeras i framför allt fartgrenarna i Alpin skidåkning, efter viss anpassning.  

Pernilla sitter med i Internationella skidförbundets (FIS) säkerhetsgrupp tillsammans med två andra 

fördetta aktiva skidåkare samt läkare mfl.  

Med anledning av detta tog Ulf kontakt med Pernilla och de har diskuterat bland annat sensorer i 

airbagsställ/ryggskydd och olika tillverkare. De diskuterade dessutom hjälmar och hjälmsäkerhet. 

Pernilla sitter i MIPS styrelse och inriktar sig på framför allt skidhjälmar. Hon är väl förtrogen med 

”Hjärntrappan” och vad den står för.  Under denna diskussion kom de även in på licensspärr och hur 

Svemo kommit fram till och använder denna. Licensspärr var något som Pernilla tyckte var en bra idé 

och något hon skulle ta med till FIS för diskussion. Det finns inget sådant system inom alpin 

skidåkning idag, utan det brukar vara upp och åka igen utan tanke på vad en hjärnskakning kan få för 

konsekvenser på sikt. 
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9.  Miljö 

Miljömöte har genomförts mellan Svemo Roadracing och Linköpings MS ordförande, miljöansvarig 

och verksamhetschef gällande ljud-/bullerfrågor. Situationen har blivit allvarlig då det har inkommit 

klagomål från kringboende och kommunen för nu en tät dialog med klubben om hur verksamheten 

ska anpassas för att kunna få fortsätta med sin träning- och tävlingsverksamhet. 

 

10. Ärenden 
 

10.1 Covid-19 (corona) 

Nya restriktioner och regler har kommit och fler kan komma att komma. Svemo följer utvecklingen 

och upprättar de åtgärder som krävs. 

Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och gäller fram till 30 september 2021. 

Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning, kallad 

”begränsningsförordningen”, som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och 

sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och 

med söndag den 10 januari. 

De tidigare framtagna riktlinjerna och riskanalysen för grenen, ska ses över inför säsong 2021 så att 

de följer samtliga restriktioner och pandemilagen. Dessa uppdaterade riktlinjer och riskanalys 

kommer att publiceras i slutet av mars. 

 

10.2 Tävlingar 2021 

Myndigheternas restriktioner och rekommendationer ska efterföljas.  

Sektionerna tillsammans med koordinatorer har tagit fram ett ramverk för hur tävlingsverksamhet 

ska kunna bedrivas inom varje gren, med hänsyn taget till andra gällande regler och 

rekommendationer. Ramverken består av riskanalys och riktlinjer som ska användas av 

arrangörer/klubbar som vill genomföra både tränings- och tävlingsverksamhet. 

 

10.2.1 Tävlingsförbud 

Svemo Styrelse fattade beslut om att införa tävlingsförbud från och med 24 november 2020. Detta 

beslut innefattar även att klubbhus ska hållas stängda. 

Svemo uppmuntrar att klubbar arrangerar sina månadsmöten/träffar digitalt och att alla ska 

respektera restriktioner från Folkhälsomyndigheten. 

Svemo Styrelse har haft ett extrainsatt styrelsemöte, med anledning av de skärpta restriktioner som 

Folkhälsomyndigheten (FHM) infört från och med 1 mars och de rekommendationer från 

Riksidrottsförbundet (RF) som kommit som en följd av FHMs rekommendationer. 

Svemo Styrelse har därför beslutat – i linje med RF rekommendationer och efter samtal med RF 

ledning – att inte tillåta undantag från tävlingsförbudet för tävlingsklasser som arrangeras för 

barn/unga och juniorer från och med den 8 mars.  

Tävlingsklasser som arrangeras för seniorer kan fortsatt söka undantag från tävlingsförbudet, även 

om unga och juniorer deltar. 



 

10.2.2 Undantag tävlingsförbud 

Samtliga arrangörer som önskar arrangera en tävling, oavsett tävlingsstatus (dock ej för barn/unga 

och juniorer) ansöka om undantag om tävlingsförbud via fastställd blankett på Svemo hemsida 

(Corona).  

Ansökan ska vara Svemo tillhanda via roadracing@svemo.se, tidigast 6 veckor innan och senast 2 

veckor innan aktuellt tävlingsdatum. 

 

10.3 SR Roadracing Minimoto 2021-2022 

Arbetet med framtagning och uppdatering av det nya SR Roadracing och Minimoto för 2021-2022 är 

färdigt och lämnat till Svemo sportchef för granskning vilka har återkommit med synpunkter som 

behöver ses över innan SR kan godkännas. 

 

10.4 Elit 

Planering av Elitsatsning 2021 har uppdaterats och överlämnats till Svemo Sportchef. 

 

10.5 Tävlingskalender Roadracing 2021 

SM-kalendern för Roadracing 2021 fastställdes under början av februari och kommer att vara 6 st 

deltävlingar. 

 

10.5.1 Ansökan från Robert Reijers om att genomföra inbjudningstävlingar med SM-status för 

Superbike i samband med STCC, har Svemo Roadracing beslutat att avslå. 

 

10.6 Tävlingskalender Minimoto 2021 

Tävlingskalendern är godkänd av Svemo Roadracing & Minimoto. 

Arrangör Bana Datum 

SMK Västerås Hälla Ring 12-13 juni 

Kortedala MK Borås Motorstadion 7-8 augusti 

Skövde MK Skövde Motorstadion 28-29 augusti 

Södertälje Kart RC Tuvängen Ring 4-5 september 

 

 

 

 

10.7 Minimoto SM 

En skrivelse från Jonas Zetterman har inkommit, gällande SM-Veckan Västerås 2024 med förfrågan 
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om möjligheterna för Minimoto att delta. 

Skrivelsen är intressant och Svemo Minimoto behöver ta fram mer information och underlag för en 

eventuell ansökan om SM-status, då detta krävs för att delta vid SM-Veckan.  

Robert Wallberg och Åke Rydergren har fått i uppdrag att ta fram mer information till nästa möte, 

detta så att beslut kan fattas om hur man kan gå vidare med en eventuell ansökan om SM-status till 

Svemo styrelse. 

 

10.8 Förändring i Classic-kalender 

På grund av pandemin covid-19 har den danska deltävlingen flyttats till 18-20 juni 2021.  

 

10.9 Utbildningar 2021 

Utbildning för Chefstekniker planeras att genomföras digitalt.  

Behörigheten för förarlicensutbildare förlängs till 2022. 

Samtliga utbildningsmaterial uppdateras. 

Beställning av nytt filmat material för en banpostering samt startgridd är beställd inför årets säsong. 

Dessa material kommer tillsammans med redan tidigare filmat material, för hur en 

säkerhetsbesiktning går till, finnas på utbildningsplattformen (IUP).  

Svemo Roadracing arbetar med att ta fram en ny digital funktionärsutbildning, denna beräknas vara 

färdig i slutet av april. 

 

 

11. Rapporter 

11.1 Möte med Svemo styrelse 

Den 9 februari genomfördes ett möte mellan alla sektioner/grenchefer och Svemo Styrelse. 

Dessa möten kommer att fortlöpa under våren så att både Styrelsen och sektionerna är uppdaterade 

om hur läget förändras och påverkas av pandemin. 

 

12. Svemo Challenge (Topp & Talang) 

Uppstartsträffen som var planerad att genomföras på Bosön den 6-8 november har tvingats att 

flyttas på grund av covid-19 och genomfördes digital den 19-20 februari 2021.  

Nästa träff är planerad att genomföras digital den 5-6 mars. 

För mer information om Svemo Challenge se, Svemo hemsida > Förbund > Svemo Challenge.  

 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp på mötet. 

 

 

14. Nästa möte   

Nästa möte är planerat preliminärt till 24 mars kl 19.00. 



 

 

 

15. Avslutning  

Fredrik tackade alla deltagare för sitt deltagande och engagemang under mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:       Justerat via mail:  

Sandra Altesson      Ulf Sjövald 

2021-03-01       2021-03-05 


