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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, med tillägg för 4.17 och 4.18.  

 

2.  Val av protokolljusterare 

Joakim Svensson valdes att justera dagens protokoll. 

 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll: 

- Protokoll, Sektionsmöte nr.5, 2022-05-30 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4.1 – 4.5 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. 

4.6 Förare ansöker om Juniorlicens i Motocross 2022 

Motocrossektionen beslutade att avslå ansökan om Juniorlicens 2022.  

Motocrossektionen vill förtydliga, för 14-åringar, att det krävs Wildcard för deltagande i SM 

MX-Women och att detta fås genom deltagande i Sverige Cup.  

4.7 Omprövning av dispensbeslut  

Motocrossektionen tog del av ansökan om omprövning av dispensbeslut.  

Motocrossektionen ser inga brister och följer de rutiner som funnits sedan tidigare, därav 
kommer sektionen inte ompröva beslutet. 

4.8 7-åring i EM MXE 

Motocrossektionen tog del av informationen att en 7-åring har deltagit i tävlingar utomlands.  

Motocrossektionen har inte beviljat något starttillstånd för berörd förare för deltagande i 
tävlingar utomlands.  

4.9 Electric Motocross bikes i Sweden 

Motocrossektionen tog del av frågeställningen från det estniska motorcykelförbundet.  

Motocrossektionen kommer att ta med sig frågeställningen till Tony Olsson, Koordinator för 
projekt och säkerhet. 
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4.10 Tävlingsrapport 

Motocrossektionen tog del av den tävlingsrapport där Supervisorn riktade kritik mot en 
tävlingsledare. Sektionen tog även del av svaret från tävlingsledaren. 

4.11 Svemo-åtgärd krävs 

Motocrossektionen tog del av den tävlingsrapport där Svemo-åtgärd krävs. Efter en dialog 
kommer andra instanser hantera ärendet. 

Motocrossektionen skickar även med en uppmaning till föreningar som lånar in en 
tävlingsledare, där föreningen och tävlingsledaren behöver vara förberedda och ha ett tätt 
samarbete.  

4.12 Peter och Maltes roll 

Motocrossektionen tog del av informationen från Generalsekreterare Per Westling, där Per 
förtydligar vilken roll Peter och Malte kommer ha fram till hösten. 

4.13 Inbjudan Miljöforum 

Motocrossektionen tog del av inbjudan till Miljöforum. Sektionen kommer stämma av med 
adjungerade för miljö kring deltagande. 

4.14 Inbjudan Träffpunkt Svemo 

Motocrossektionen tog del av inbjudan till Träffpunkt Svemo. Sektionen kommer internt att 
bestämma vem eller vilka som kommer delta. 

4.15 Fackman Isbana 

Motocrossektionen beslutade att utse Anders Olsson, AMF Årsunda, till Fackman för Isbana. 

4.16 Svemo Challenge 2022 

Motocrossektionen tog del av de ansökningarna som inkommit. Motocrossektionen 

rangordnade förarna och kommer återkomma med motivering till ansvariga för Svemo 

Challenge.   

 

4.17 Avsteg från regelverket 

Motocrossektionen tog del av ansökan gällande deltagande på 250cc 4-takt i SM MX-

Women. Motocrossektionen beslutade att föraren beviljas ett avsteg från gällande regelverk, 

§ 9.4.1.2 i SR Motocross, och tillåts delta med 250cc 4-takt.  

 

4.18 Yamaha bLU cRU Superfinal 

Motocrossektionen beslutade att uttagna förare, som under kalenderåret fortfarande inte fyllt 

12 år, ska ges möjlighet att delta.  

 

5. Rapporter 

5.1 Licensrapport 

Vid tidpunkten för mötet fanns ingen uppdaterad licensstatistik att tillgå.  

5.2 Ekonomirapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste ekonomirapporten. Det som finns att anmärka är 

att återstartsstöden släpar efter.  
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6. Övrigt 

Inga övriga punkter lyftes. 

7. Nästa möte 

Sektionsmöte nr.7  Bestäms senare 

Möte med distrikten  preliminärt 6 juli   

 
8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat via epost av 

Malte Gustafsson  Joakim Svensson 

2022-06-29   2022-06-29 


