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Deltagare Svemo 

Tommy Allansson  Sammankallande 

Malin Nylund   Ledamot 

Joakim Svensson  Ledamot 

Malte Gustafsson  Koordinator Motocross 

Lars Pärnebjörk  Styrelseledamot 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och mötet öppnades. Tommy presenterade 

även Motocrossektionens nya kontaktperson i styrelsen, Lars Pärnebjörk.  

Presenterad dagordning godkändes. 

 

2.  Val av protokolljusterare 

Malin Nylund valdes att justera dagens protokoll. 

 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll: 

- Protokoll, Sektionsmöte nr.4, 2022-04-12 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4.1 – 4.13  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. 

4.14 Övre Norra anser att förare ska återgå till ordinarie licensklass 

Peter Brännström och Anders Johansson (Övre Norra) anser att förutsättningarna har 

förändrats sedan ansökan skickades till sektionen och önskar därför att förarna återgår till 

ordinarie licensklass. 

Motocrossektionen beslutade att, i samråd med distriktet, behöver förarna ta ut en 

Ungdomslicens på egenhand inom 2 veckor. I annat fall kommer licensavdelningen ändra 

förarnas licens. 

4.15 Jonny Larsson ansöker om dispens för Tävlingsledare 

Motocrossektionen tog del av ansökan från Östra distriktets motocrosskommitté. Sektionen 

beslutade att bevilja ansökan. 

4.16 Oda Tondersen ansöker om permanent starttillstånd i MX-Women 

Efter resultatet i första deltävlingen beslutade Motocrossektionen att bevilja Oda Tondersen 
starttillstånd för resterande del av säsongen. 
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4.17 Skrivelse och svar angående Sverige Cup 

Motocrossektionen tog del av den skrivelse samt svar från Tommy Allansson, där förare med 
felaktig licens kunnat anmäla sig till Sverige Cup. 

4.18 Skrivelse angående Gulflagg på träning 

Motocrossektionen tog del av den skrivelse kring vad som gäller med flaggsignaler vid 
träning. Motocrossektionen kommer, i samråd med säkerhetsgruppen/säkerhetsrådet, 
distriktsrepresentanter och berörda klubbar, att diskutera frågan vidare. 

4.19 Skrivelse angående Rookie 85cc och deltagande på USM 85cc 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen angående deltagande i Rookie 85cc och USM 85cc. 
Motocrossektionen förtydligar, först när föraren har kvalat in till USM 85cc klassas föraren 
som deltagare på USM. Därefter kan föraren inte längre delta i Svemo Cup 85cc U Rookie.  

4.20 Skrivelse angående regelverket för Sverige Cup 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen kring regelverket för Sverige Cup. Motocrosektionen 
beslutade att omgående förtydliga vissa paragrafer i SR Motocross – Bilaga H.  

4.21 Förslag på förändrade rutiner vid dispensansökningar 

Motocrossektionen beslutade att kolla över rutinerna för dispensansökningar till hösten. 

4.22 Skrivelse angående användningen av Gulflagg på tävling 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen. Säkerheten är något som prioriteras högt av 
sektionen och tar händelsen på största allvar. Sektionen kommer fortsatt föra en dialog med 
berörd person om det inträffade.  

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 Elitlicens   

Efter att ha gått igenom tidigare resultat beslutade sektionen att återge Benjamin Löwenhaft 

sin Elitlicens, som felaktigt blivit nedklassad inför 2022. 

7. Nästa möte 

Sektionsmöte nr.6 27 Juni 

 

8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat av 

Malte Gustafsson  Malin Nylund 

2022-05-30   2022-05-31 


