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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 på 4.10 och 6.4.  

 

2.  Val av protokolljusterare 

Malin Nylund valdes att justera dagens protokoll. 

 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll: 

- Protokoll, Sektionsmöte nr.6, 2022-06-28 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 

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 Fredrik Johansson ansöker om åldersdispens  

Fredrik Johansson ansöker om att fortsatt få vara Supervisor och Banbesiktare trots att han 
överskrider ålder om 69 år. 

Motocrossektionen beslutade att bordlägga ärendet tills utlåtande inkommit från distriktet.  

 

4.8 Dalacrossen 2022 

Motocrossektionen tog del av ansökan där en utländsk förare ansöker om starttillstånd till 
Dalacrossen. Motocrossektionen beslutade att inte bevilja starttillstånd för berörd förare, med 
hänvisning till förarens ålder.  

 

4.9 Elitlicenser från Sverige Cup 

I SR Motocross samt Bilaga 15 Sverige Cup framgår det olika antal Elitlicenser som delas ut 
efter avslutad serie. Med denna bakgrund beslutade Motocrossektionen att fem förare från 
respektive maskinklass kommer klassas upp till Elitlicens inför 2023.  
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4.10 Mottagen skrivelse från Jimmy Appel 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen från Jimmy Appel. Sektionen är väldigt förvånad 
över språkbruket och ordvalen som används i skrivelsen och anser inte att detta är något 
lämpligt uppträdande. Tommy Allansson fick i uppgift att kontakta berörd person.  

 

4.11 Jonte Engdahl lämnar sitt uppdrag som förbundskapten 

Motocrossektionen har informerats om att Jonte Engdahl lämnar sitt uppdrag som 
förbundskapten.  

Motocrossektionen vill rikta ett stort tack till Jonte, för hans insatser som förbundskapten, 
rollen som han haft i 8 år.  

 

4.12 Klargörande kring barn under 12 som kör utomlands 

Motocrossektionen ser, i detta fall det som ett bättre alternativ, att föra en dialog direkt med 
berörd förare.  

Motocrossektionen vill fortsatt vara tydlig med att förare under 12 år saknar starttillstånd vid 
tävlingar/träningar utomland, om inte annat har kommunicerats av sektionen. 

 

4.13 Skrivelse kring Sjukvårdsansvarig 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen och frågeställningen kring Sjukvårdsansvarig. 
Motocrossektionen hänvisar till SR 6.2.23 och förtydligar att sjukvårdsansvarig inte behöver 
vara utbildad sjukvårdare. Sjukvårdsansvarig ska hålla en genomgång med sjukvårdare 
enligt SR och ha en god kännedom om området och säkerställa att transportvägarna till och 
från anläggningen fungerar tillfredsställande.  

 

4.14 Återstartsstöd 

Motocrossektionen vill gärna ha mer information kring vad som gäller för återrapporterna för 
återstartsstödet.  

Mellersta Norra har inte inkommit med en faktura på deras beviljade belopp. Därav beslutade 
Motocrossektionen att deras tilldelade summa finns disponibel för föreningar att söka. 
Distriktet kan fortsatt inkomma med en ansökan kring ett färdigt koncept.  

 

4.15 Intresse kring att filma ungdomstävlingar 

Motocrossektionen tog del av informationen kring att det finns intresse av att filma 
ungdomstävlingar. Motocrossektionen hänvisar personen till att först ta kontakt med 
föreningarna han vill samarbeta med, som i sin tur kontaktar Koordinator för Information och 
kommunikation kring mediarättigheter.  
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4.16 Ungdomslicens till förare under 12 

Som det ser ut nu är gränsen fortsatt 12 år. Under hösten kommer Motocrossektionen se 

över vilka möjligheter som finns. Ärendet bordläggs till ett senare möte under hösten.  

 

5. Rapporter 

5.1 Licensrapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste licensstatistiken.  

 

5.2 Ekonomirapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste ekonomirapporten och projektuppföljningen.  

Planeringen inför Coupe de l'Avenir, Lag-VM och Lag-EM är i full gång och kommer medföra 

större kostnader.  

 

5.3 Tävlingsrapport 

Motocrossektionen tog del av den tävlingsrapport där Svemo-åtgärd krävs.  

Berörd förälder har inkommit med sin version av händelsen och Motocrossektionen önskar 

nu att Supervisorn inkommer med svar, utöver den information som finns i tävlingsrapporten.  

6. Övrigt 

 

6.1 Flaggbeställningar 

Motocrossektionen tog del av informationen om att lagret av flaggor börjar ta slut på kansliet. 

Tommy Allansson fick i uppgift att beställa fler.  

  

6.2  Skrivelse angående elitsatsningen 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen angående den nya elitsatsningen inom Svemo. 

Motocrossektionen beslutade att avvakta med svar.  

 

6.3 Skrivelse kring Säkerhet 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen kring säkerhet. Motocrossektionen ser händelsen i 

första hand som en fråga klubben behöver lösa intern.   

 

6.4 Säsongen 2023 

Motocrossektionen tog del av informationen kring att budget och verksamhetsplan behöver 

förberedas. Motocrossektionen kommer senare under hösten att gå igenom budget, med 

mera, senare under hösten.  
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7. Nästa möte 

Sektionsmöte nr.8  5 oktober 20:00  

 
8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat via e-post av 

Malte Gustafsson  Malin Nylund 

2022-09-09   2022-09-09 


