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Justerare; Lisa och Olle 
Dagordning godkänd. 
 
Föregående protokoll  
Lägg upp på hemsidan, ta hjälp av Emilia Olsson 
Svesam möte med uppdragsbeskrivningar  
Vad ska distrikten gör och vad ska skötas centralt, alla distrikt är med i arbetet. 
 
IUP 
Utbildningarna är bra t.ex. hjärnskakningsutbildningen är bra inför licenstagande. 
Sparar mycket tid och minskar tidsbehovet av fysiska träffar. 
Utbildningar kompletteras och hjälp finns centralt. 
Enduro sektionen är lite efter i användningen av IUP. 
 
Vad är det för tävlingsledarlicenser oavsett gren som behöver en uppdatering i NN? Samt 
om det går att göra via IUP?  Staffan undersöker.  
 
Licenser.  
Det är ett tapp på licenser, många tycker att det är för dyrt och det är för mycket att hålla 
reda på för om man bara vill köra lite nationellt på amatörsnivå. Det kan vara bra med en 
central översyn så att man enkelt kan köra/träna nationellt. Möten med sektioner och 
förbunden bör komma igång snarast.  
 
Kassör. 
Allt löper på och det har varit ganska lite ekonomisk verksamhet.  
Det är plus i kassan  
Återstartstöd till MX som ska fördelas.  
Det saknas avgifter ifrån flera klubbar, det kan i förlängningen bidra till att de inte får 
arrangera eller medverka på andra event.   
Arbete kring avgiftsförfarande pågår. 
 
Olle B 
Ska få till ett möte med Mats inom MX sektionen snarast.  
 
Båtracing finns i Smedjebacken, Mora, Gävle. 
Utbildning i Malung. 
Sug efter Funkis utbildningar likaså TL utbildningar  
Ska samla ihop till olika utbildningar. 
Ska NN skicka någon på utbildningskonferens så vi har någon på plats? 
 
Mikael Z  
Ny kommitté inom Enduro ska bildas. 
Vi har behov av Supervisors inom alla grenar det är en tydlig generationsväxling på gång. 
 



Staffan.  
Vem har tillgång till eposten NN? 
Kolla upp Daniels mailadress (Staffan Kollar upp) 
 
 
Vid den digitala kommunikationsutrustningen. 
Staffan Nordin 
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