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Deltagare Svemo 

Tommy Allansson  Sammankallande 
Malin Nylund   Ledamot 
Joakim Svensson  Ledamot 
Malte Gustafsson  Koordinator Motocross 

Peter Isgren   Koordinator Motocross 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och mötet öppnades. 

Presenterad dagordning godkändes, med tillägg på 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

2.  Val av protokolljusterare 

Malin Nylund valdes att justera dagens protokoll. 

3.  Föregående protokoll  

Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll: 

Protokoll, Sektionsmöte nr.8, 2022-10-05 

Motocrossektionen gick igenom föregående protokoll, därefter lades det till handlingarna.  

4.1 – 4.2  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. 

 

4.3 Södra nominerar Mikael Dahl till Supervisor 

 Motocrossektionen tog del av Södra distriktets motocrosskommittés nominering av att utse 

Mikael Dahl till Supervisor.  

Motocrossektionen beslutade att utse Mikael Dahl till supervisor från och med 2023.  

4.4  Utdelning av RM-medaljer 

Motocrossektionen beslutade att bordlägga ärendet till ett senare sektionsmöte.  

4.5 Startnummer 

 Ett antal förare har bokat startnummer som saknar rätt licens och ålder för 

startnummerklassen.  

Motocrossektionen uppdrar åt kansliet att se över bokade startnummer och frigöra dessa 

från förare som saknar rätt ålder och licens.  

4.6 Regeljusteringar inför 2023 

Motocrossektionen beslutade att omgående redigera reglerna för klubbtävling, som inte har 

uppdaterats efter att restriktionerna mot Covid-19 tagits bort. 

Motocrossektionen beslutade även att göra förändringar i ljudnivåerna till 2024, som följer 

FIM´s justering.  
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4.7 Ansökan om startnummer i JSE Nationell och Women Nationell 

Motocrossektionen tog del av ansöka startnummer i JSE Nationell och Women Nationell. 

Motocrossektionen beslutade att tilldela förarna deras ansökta nummer. 

4.8 SM- Veckan Västerås 2024 

Motocrossektionen avser att skicka in en ansökan för Sprint-SM i Västerås till SM-veckan 
sommar 2024.  

4.9 Tävlingsrapport 

Bordlagt från föregående möte.  

Motocrossektionen har fortfarande inte tagit del av supervisorns svar angående skrivelsen 
och kommer skicka ut en påminnelse.  

4.10 Fredrik Johansson ansöker om åldersdispens. 

Bordlagt från föregående möte.  

Motocrossektionen har tagit del av Mellersta Norras utlåtande kring Fredrik Johanssons 
dispensansökan. 

Motocrossektionen har fortsatt förtroende för Fredrik och anser att han gör ett betydande 
jobb. Sektionen beslutade att bevilja Fredriks dispensansökan.  

4.11 Statustävlingar 2023 

Motocrossektionen inväntar datum från FIM-Europe, därav dröjer besked med den svenska 

kalender.  

 

4.12 Möjlighet för 11-åringar att lösa Ungdomslicens 

Vid senaste styrelsemötet gavs en öppning för grensektionerna att vid särskilda 

omständigheter kunna göra undantag för åldrarna i respektive licens. 

 

Motocrossektionen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.  

 

5. Rapporter 

5.1 Licensrapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste licensstatistiken. Sektionen kan konstatera ett 

tapp bland förare som löst Bredd-licens och klubb-licens.  

5.2 Ekonomirapport 

Motocrossektionen tog del av den senaste ekonomirapporten. Sektionen konstaterade att 

ekonomin ser bra ut och att det kommer göras vissa beställningar, som ska ligga som ett 

lager.  

6. Övrigt 

6.1 Semester under jul och nyår 

Motocrossektionen tog del av kansliets semesterlista över jul och nyår.  

6.2 Uppdatering av banbesiktningsmanualen 

Motocrossektionen kommer börja titta på eventuella justeringar i banbesiktningsmanualen.  
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6.3 Utbildning 

Motocrossektionen kommer, tillsammans med Björn Bergman, att genomföra en utbildning 

för tränare samt gå igenom tränar-materialet.  

6.4 Supervisor-träff 

Motocrossektionen kommer kolla över materialet till kommande träffar. Sektionen ser gärna 

samma upplägg som senaste träffen, med mindre grupper.  

6.5 Öppet hus RIG 

Motocrossektionen tog del av antalet anmälda till Öppet hus på RIG. Sektionen ser mycket 

positivt på intresset.  

7. Nästa möte 

Sektionsmöte nr. 10 bestäms senare  

SM-arrangörsträff prel. 10 december   

 
8.  Avslutning  

Tommy Allansson tackade deltagande och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Protokollet justerat via e-post av 

Malte Gustafsson  Malin Nylund 

2022-11-07   2022-11-14 


