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Deltagare Svemo 

Tommy Allansson  Sammankallande 

Malin Nylund   Ledamot 

Joakim Svensson  Ledamot 

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 

Joakim Svensson valdes att justera dagens protokoll. 

3.  Föregående protokoll  

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

Protokoll, Sektionsmöte nr.3, 2022-03-24 

4.1 – 4.4  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. 

 

4.5 Agne Gunnarsson ansöker om dispens för Tävlingsledare 

Motocrossektionen tog del av ansökan från Södra distriktets motocrosskommitté. Sektionen 

beslutade att bevilja ansökan.  

4.6 Återstartsstöd  

Motocrossektionen tog del av, och behandlade, de ansökningar om återstartsstöd som 
inkommit.  

4.7  Skrivelse från Håkan Olsson angående fortbildning av tävlingsledare 

Motocrossektionen har mottagit en skrivelse från Håkan Olsson, UK. Malin Nylund fick i 
uppgift att svara Håkan. 

4.8 Skrivelse från Per Sundelius angående ålder för träning 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen angående ålder för träning, där sektionen hänvisar 
till gällande regelverk. Tommy Allansson fick i uppgift att svara Per. 

4.9 Skrivelse från Patrik Pettersson angående regelbok 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen angående regelboken. Enligt tidigare beslut kommer 
det inte att tryckas några fysiska böcker för upplagan 2022/2023. Tommy Allansson fick i 
uppgift att svara Patrik.  
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4.10 Skrivelse angående Maskiner på banan 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen angående maskiner på bana. Det är föreningens 
ansvar att det är en kunnig person som kör, dock finns det olika krav om personen är 
yrkesverksam eller inte.  

4.11 SM-sprint 

Göta MS önskar att Motocrossektionen börjar med ett utkast på tidsschema till SM-sprint. 
Sektionen kommer ge återkoppling efter påsk. 

4.12 Skrivelse angående Wildcard 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen angående wildcard. Sektionen meddelar att det 
redan körts en tävling och att det kommer fler tillfällen.  

4.13 Digitala regelboken 

För tillfället saknas några statustävlingar i den digitala regelboken. Malte fick i uppgift att 
lägga upp reglerna för Sverige Cup Open och Svemo Cup omgående.  

 

5. Rapporter 

5.1 Licensrapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste licensstatistiken.  

5.2 Ekonomirapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste ekonomirapporten. 

6. Övrigt 

6.1 SM 

Säsongen är på gång, både i Landskrona och Eksjö. Motocrossektionen kommer ha möte 

med Eksjö och Huskvarna den 19/4 inför deras tävlingar.  

7. Nästa möte 

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

Sektionsmöte nr.5 Maj 2022 

Möte med Sektionen/kansliet 21 april 

 
8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat av 

Malte Gustafsson  Joakim Svensson 

2022-04-13   2022-04-13 


