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Deltagare Svemo 

Tommy Allansson  Sammankallande 

Malin Nylund   Ledamot 

Joakim Svensson  Ledamot 

 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och mötet öppnades. 

Presenterad dagordning godkändes. 

 

2.  Val av protokolljusterare 

Malin Nylund valdes att justera dagens protokoll. 

 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll, därefter lades det till handlingarna. 

Protokoll, Sektionsmöte nr.2, 2022-02-21 

4.1 – 4.6  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. 

 

4.7 Per Larsen ansöker om uppdraget som EM-coach 2022 

Motocrossektionen tog del av den ansökan som inkommit gällande uppdraget som EM-

coach 2022. Sektionen har i dagsläget inget ledigt uppdrag inför mästerskapet och avslog 

ansökan.  

4.8 Nominering av Supervisor 

Micke Dahl har blivit nominerad av Södra Distriktet till att gå bredvid under 2022 för att lära 

upp sig till Supervisor. Under hösten 2022 kommer en utvärdering att ske. 

 

4.9 Återstartsstöd – bordlagda från föregående möte 

Motocrossektionen tog upp de ansökningar som bordlades under föregående möte. 
Sektionen beslutade att bevilja Filipstads MK 15 000kr för träningsläger med uppkörning och 
föreläsningar. Resterande ansökan avslogs.  

4.10 Återstartsstöd – nya ansökningar 

Motocrossektionen tog del av de ansökningar som inkommit sedan föregående möte. 
Sektionen beslutade att bevilja Finspångs MS 15 000kr för att kunna erbjuda alla en chans 
att testa motorsport. Resterande ansökan avslogs. 
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4.11 Reglemente 

Motocrossektionen tog del av det senaste utkastet till SR Motocross. Sektionen beslutade att 

publicera de regelboken och kommer under våren att publicera resterande statustävlingar. 

 

4.12 Inkomna synpunkter via telefon 

4.12.1 Kritik mot att statustävlingarna ska börja redan i april och avslutas redan i 

september 

Sektionen tog del av den inkomna synpunkten. Sektionen meddelar att de måste ta hänsyn 

till flera olika kalendrar när en kalender planeras. 

4.12.2 Personer som kan genomföra uppkörning 

Motocrossektionen tog del av synpunkten om att även tränare Nivå 2 bör kunna genomföra 

uppkörning på valfri Svemo-klubb. Sektionen meddelar att det finns utsedda 

distriktsuppkörare samt möjligheten att nyttja Tävlingsledaren i klubben alternativt från 

grannklubben. 

4.13 Oda Tøndersen ansöker om starttillstånd i MX-Women 

Sektionen tog del av inkommen ansökan om starttillstånd i MX-Women. Sektionen beviljar 

Oda ett Wildcard till första tävlingen i Huskvarna 24/4, därefter kommer sektionen ta beslut 

om ett permanent starttillstånd.  

 

 

5. Rapporter 

5.1 Licensrapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste licensstatistiken. 

5.2 Ekonomirapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste ekonomirapporten.  

 

6. Nästa möte 

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

Sektionsmöte nr.4 12 april 

 
7.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat av 

Malte Gustafsson  Malin Nylund 

2022-04-06    2022-04-06 


