
 

Roadracing Minimoto 02–2021 
2021-03-24 (19:00 –21.00) 

Teamsmöte 

Deltagare  
Fredrik Hansson Grenchef 
Robert Wallberg Adjungerad Minimoto 
Åke Rydergren  Adjungerad Minimoto 
Niclas Wärlander Grentekniker 
Ulf Sjövald  Grentekniker 
Per Holmström  Adjungerad Classic Roadracing  
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 

Niclas Wärlander 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 den aktuella ekonomirapporten och följer budget enligt plan. 
 
 
5. Licenser 
Licensstatistik per 28 februari 2021 Roadracing  
Bas: 87 
Ungdom: 5 
Junior: 8 
Senior: 75 
Classic: 16 
Elit: 15 
Parad RR: 3 
Totalt: 209 (275 under samma period förra året)  
 
Licensstatistik per 28 februari 2021 Minimoto  
Klubblicens: 1  
Ungdom: 1  
Junior: 0 
Senior: 4 
Guldhjälm: 1 
Totalt: 7 (18 under samma period förra året)  



 

6. Uppklassningar/Nedklassningar Roadracing 
Ingen ansökan om upp-/nedklassning har inkommit. 
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 

Säkerhetsrådets nästa möte planeras att genomföras den 12 april. 

 

9.  Miljö 

Vid fredagsträningen i samband med SM-deltävlingen i Anderstorp kommer ljudnivån kontrolleras på 

motorcyklarnas ljuddämpare. Systemet är kopplat till förarens transponder, vid för högt värde 

kommer föraren att svartflaggas under pågående träningspass, för att få reda på sin nivå. Vid för hög 

nivå krävs åtgärd för att få fortsätta träningen. 

 

Diskussioner pågår gällande om att förare kan få möjlighet att testa sina ljuddämpare under ett så 

kallat fritt varv vid fredagsträningen på SM-deltävlingen i Falkenberg. Detta ska genomföras för att se 

att nivån för förbifartsljudmätning (95 dBa) inte överskrids. 

 

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. 
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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 Minimoto för 2021-2022 är 

färdigt och godkänt av Svemo Sportchef. SR har publicerats på Svemo hemsida den 19 mars. 

 

 

10.4 Koordinator Asfaltssporter 

Koordinator Sandra Altesson kommer från och med den 29 mars att vara tjänstledig på grund av 

studier och kommer att vara åter på plats i juli 2021. 

Under denna period hänvisas kontakt till Svemo Roadracing via roadracing@svemo.se.  

Fredrik Hansson och övriga adjungerade finns tillgängliga som vanligt.  

Övrig personal på Svemo kansli finns även till förfogande under kontorstider under helgfria vardagar 

via info@svemo.se och telefon 011-23 10 80. 
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11. Rapporter 

11.1 Möte med Svemo styrelse 

Den 23 mars 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. 

 

11.2 Svemo Träffpunkt 

Svemo Träffpunkt med sektioner, distrikt och Svemo Styrelse kommer att genomföras digitalt den 17 

april 2021. 

 

11.3 Ny sektion i Svemo 

Från och med den 1 april 2021 är SVERA (Svenska Motorbåtförbundet) en sektion i Svemo. 

 

11.4 Utbildningar 

Utbildningsmaterial för licenskurser inom roadracing och minimoto är uppdaterade för i år. Den 

framtagna PowerPoint-presentationen kommer att skickas ut till alla förarutbildare för nedladdning. 

Behörigheten för alla utbildare har förlängts till 2022.  

Alla utbildningar kommer att ses över i år för att anpassas till digitala utbildningar med vissa praktiska 

delar inför säsong 2022. 

 

 

12. Svemo Challenge (Topp & Talang) 

Svemo Challenge senaste träff genomfördes digital via Teams den 5-6 mars, Fredrik Belin deltog. 

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 onsdagen den 28 april kl 19.00 via Teams. 

 

 

15. Avslutning  

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

 

 

Vid protokollet:       Justerat via mail:  

Sandra Altesson      Niclas Wärlander 

2021-03-24       2021-03-25 


