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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 4.8, 4.9 och 6.1. 

 

2.  Val av protokolljusterare 

Joakim Svensson valdes att justera dagens protokoll. 

 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll: 

- Protokoll, Sektionsmöte nr.7, 2022-09-07 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 

4.1 – 4.3  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. 

Motocrossektionen ser inte dagens rutin för dispensansökan som en hållbar lösning. 

Motocrossektionen kommer att se över nuvarande handläggningsprocess.  

 

4.4  Förfrågan från DMU 

Motocrossektionen har fått en förfrågan från det danska förbundet om det finns 

intresse/möjlighet att samordna det Svenska och Danska Nationella Mästerskapskalendrarna 

inför 2023. 

Motocrossektionen ser positivt på ett samarbete mellan länderna. När det finns ett utkast för 

den svenska kalendern, kommer denna skickas till DMU. 

 

4.5 Förare med starttillstånd SM MX-Women 2023 

 Motocrossektionen tog del av listan med förare som tagit poäng eller varit heatplacerad de 

senaste säsongerna. Motocrossektionen beslutade att fastställa listan och bevilja förarna 

starttillstånd för SM MX-Women.   
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4.6 Elitlicenser 2023 

Motocrossektionen tog del av listan med förare som blivit heatplacerade, de som tilldelas 

Elitlicens från Sverige Cup och JSM samt listan med förarna som klassas ner från Elit.  

Motocrossektionen beslutade att förare som inom en 5-årsperiod, vunnit SM-Guld i MXSM 

beviljas Elitlicens. Motocrossektionen beslutade även att förare som kvalificerat sig för 

elitlicens genom totalplacering i flera olika tabeller i Sverige Cup och JSM, ska förare inte ta 

upp en plats för andra förare, utan turen går då vidare till nästkommande förare osv. Förare 

med flera kvalificeringar för elitlicens får endast tillgodose sin bästa totalplacering. 

Motocrossektionen beslutade att listan, med ovan nämna beslut, behöver justeras.  

 

4.7 Intresseanmälningar Statustävlingar 2023 

Motocrossektionen tog del av de intresseanmälningar som inkommit om att arrangera 
statustävlingar 2023. Motocrossektionen ser positivt på att många ansökningar har inkommit 
och kommer gå igenom listan närmre vid regelmötet.  

 

4.8 Fredrik Johansson ansöker om åldersdispens 

Bordlagt från föregående möte. Motocrossektionen har fått ett utlåtande från distriktet men 
kommer föra en dialog med distriktet kring Fredriks fortsatta medverkan som Supervisor och 
banbesiktare.  

 

4.9 Tävlingsrapport 

Bordlagt från föregående möte. Motocrossektionen har fortfarande inte fått svar från berörd 
Supervisor från tävlingen. Tommy Allansson fick i uppgift att kontakta berörd Supervisor och 
få ett utlåtande på inkommen skrivelse.  

 

5. Rapporter 

5.1 Licensrapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste licensstatistiken.  

 

5.2 Ekonomirapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste projektuppföljningen. Motocrossektionen ser 

positivt på en ökad prissumma från Lag-VM. Sektionen kan även konstatera att det finns 

medel kvar att använda till utbildning.  

6. Övrigt 

6.1 Skrivelse gällande 2.7.3 

Motocrossektionen tog del av skrivelsen angående SR 2.7.3. Motocrossektionen meddelar 

berörd person att det i dagsläget inte pågår några diskussioner om att förändra några 

maskinklasser eller åldrar.  
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7. Nästa möte 

Sektionsmöte nr.9 Beslutas senare 

Regelmöte  16 oktober 

Zoommöte med distrikten November   

 
8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat via e-post av 

Malte Gustafsson  Joakim Svensson 

2022-10-06   2022-10-06 


