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Deltagare Svemo 

Tommy Allansson  Sammankallande 

Malin Nylund   Ledamot 

Peter Isgren   Koordinator Motocross 

Malte Gustafsson  Koordinator Motocross 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och mötet öppnades. 

Presenterad dagordning godkändes. 

 

2.  Val av protokolljusterare 

Malin valdes att justera dagens protokoll. 

 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll och mötesanteckningar, därefter lades 

de till handlingarna. 

Protokoll, Sektionsmöte nr.13, 2021-12-29,2021. 

Mötesanteckningar, Distriktsträff, 2022-01-11 

 

4.  Resultatrapport 

Ingen ekonomisk rapport fanns att ta del av för perioden. 

Visst överskott fanns från verksamhetsåret 2021 med anledning av bl.a. Covid-restriktioner. 

 

5.1 – 5.13  Ärenden 

Motocrossektionen tog del av ett antal inkomna ansökningar om annan licensklass. För 

beviljade ansökningar förtydligar Motocrossektionen att om förutsättningarna kring ansökan 

förändras, kan Motocrossektionen omgående dra tillbaka beslutet och föraren återgår då till 

ordinarie licensklass. 

 

5.14  Tibro MK ansöker om dispens gällande ålder för tävlingsledare 

Motocrossektionen beslutade att bevilja ansökan, dock endast för säsongen 2022. Klubben 
uppmanas att se över sin funktionärsstab och utbilda fler tävlingsledare inom föreningen och 
föreslås att föra en dialog med Svemo-föreningskoordinator Emilia Olsson. 
 

5.16  Skrivelse gällande eldrivna fordon 
Motocrossektionen tog del av skrivelsen och vill förtydliga att en diskussion löpande pågår att 
införa eldrivna fordon i den ordinarie verksamheten och den utveckling som sker 
internationellt följs noga. 
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5.17 Medicinskt stöd 
Motocrossektionen tog del av listan över utvalda landslagsförare m.fl. som just nu har 
möjlighet att erhålla medicinskt stöd genom Riksidrottsförbundet. En dialog kommer att tas 
med aktuella förare så att de fått nödvändig information och vägledning så att de kan ta del 
av de resurser som erbjuds dem. 
 

5.18 Classic Motocross 
Tommy Allansson rapporterade kring sin dialog med kontaktpersonerna för Classic 
Motocross. Kuno Larsson (övriga classic klasser) och Christoffer Rexvik (Evo & SuperEvo) 
har utsett till adjungerade till Motocrossektionen för frågor inom classic motocross. 

 

5.19 Återstartsstöd 
Tommy Allansson rapporterade från sin dialog med ekonomiansvarig Martin Jarl, kring ett 
förtydligande gällande grundkrav och kriterier för att kunna utbetala ersättning till klubbar 
som inkommit med ansökningar. Bedömningen är att det centrala återstartstödet ska gå till 
att återstarta tävlingsverksamheten inom olika kategorier. Föreningen som ansökt om stöd 
för träningsläger och utbildning, kommer att meddelas att ansökan inte godkänts och i stället 
föreslår de att föra en dialog med respektive distrikts motocrosskommitté som erhållit medel, 
alternativt kontakta RF/Sisu inom sin region. 
 

5.20  Utbildning 

Under första kvartalet 2022 kommer SM-arrangörsmöte, och träffar för Supervisor att 

genomföras. Manualer och utbildningsmaterial revideras och uppdateras inom kort.  

 

För Supervisorträffen planeras ett helt nytt upplägg. 

Supervisors kommer att inbjudas till 3 olika träffar/datum, där sektionen fördelar deltagarna 

på vardera ett av dessa utbildningstillfällen, med maximalt 10-12 deltagande per tillfälle. 

Detta upplägg ger möjlighet till givande dialoger och mer aktiva diskussioner om fasta 

case/incidenter/beslut och erfarenhetsutbyte inom olika regioner för hela landet. 
 

Om behov finns kan det bli aktuellt att under mars, genomföra en digital fortbildning för 

tävlingsledare i Motocross. Dialog förs kring frågan vid nästkommande sektionsmöte.  

 

5.21 Reglemente 

Specialreglementet Motocross 

I Specialreglementet kommer förtydligande och sammanställning göras över regler för 

erhållande ut användning av wildcard, erhållande och tidsfrister för Elitlicens samt 

beskrivning av de olika typer av bestraffningar som anger i reglerna idag. 

  

Statustävlingar i Motocross 

Ett komplett nytt regelverk för Sverige Cup Women kommer att tas fram, Ändrad startordning 

inför finaler i MXSM, begränsningar för deltagande i Race Magazine Cup, är några av de 

ändringar so kommer att ske när regelverken för samtliga statustävlingar uppdateras inför 

säsongen 2022.  
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6. Rapporter 

6.1 Licensrapport 

Ingen aktuell licensrapport finns tillgänglig inför mötet. Motocrossektionen konstaterade att 
man var största gren under säsongen 2021. 
 

7. Nästa möte 

SM-arrangörsträff Söndag 6 februari, 17:00 (Zoom) 

Supervisorträff 10 februari, 13 februari, 17 februari (Zoom) 

Fortbildning Banbesiktning 18 juni Tibro MK och MXSM 2 juli Västerås MK (Preliminärt) 

Sektionsmöte nr.2 24 februari, kl.19.00 

Sektionsmöte nr.3 24 mars, kl.19.00 

 
8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat av 

Peter Isgren   Malin Nylund 

2022-01-27   2022-01-31 


