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Deltagare Svemo 

Robert Svensson  Ordförande 

Åke Knutsson  Vice Ordförande 

Anja Claesson  Ledamot    

Lars Pärnebjörk  Ledamot  Närvarade t.o.m. 5.3  

Ola Hansson   Ledamot   

Ulla Peterson  Ledamot 

Jonas Gustafsson  Ledamot 

Lotta Kronåker Boström  Adjungerad  Närvarade ej 

Per Westling   Generalsekreterare 

Jamie Roshage Spörndli  Biträdande Generalsekreterare 

Anna Wilhelmsson  GS Koordinator 

Martin Jarl   Ekonomichef 

 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Ordförande Robert Svensson öppnade dagens möte och den utskickade agendan 

godkändes med ett tillägg. Rapportpunkt 6.11 ”rapport från styrelsens möte med distrikten” 

lades till. 

2.  Val av justerare 

Anja Claesson valdes att justera dagens protokoll. 
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3. Föregående protokoll  

Styrelseprotokoll 2022–11 godkändes och lades till handlingarna.  

VU-protokoll 2022–06 fastställdes av styrelsen och lades sedan till handlingarna. 

 

 

4. Resultatrapport (MJ/RS) 

 

Styrelsen informeras löpande angående Svemos ekonomiska ställning. 

Resultatrapporten för oktober månad visar ett utfall som är något bättre än budget för 

perioden januari till september månad. 

 

5. Ärenden 

 

5.1 Elit ny inriktning/omtag (LP) 

Bakgrund:  

I Central Elitsatsning finns posten Svemo Stars, intresset från en del sektioner har varit 

tämligen lågt och i vissa fall rent av avvisande till den planerade elitsatsningen såsom den 

har presenterats. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen på styrelsemötet den 16 oktober 

att Lars Pärnebjörk som kontaktperson skulle gå igenom vilket möjligheter vi har att helt 

stoppa projektet eller kraftigt reducera budgeten för detta under 2023. 

 

Beslut: 

Styrelsen avslår budgetäskandet för Svemo Stars. I tillägg budgeteras medel för att under 

2023 genomföra en studie hur andra nationer/federationer arbetat med elitsatsningar inom 

Motocross, Enduro och Trial.  

 

 

5.2 Beslut om UK:s uppdragsbeskrivning (PW) 

 

Bakgrund: 

Styrelsen har tidigare behandlat ärendet och beslutade då återremittera 

uppdragsbeskrivningen till UK och föreslog vissa ändringar. Uppdragsbeskrivningen har nu 

behandlats på utbildningskonferensen med distrikt och sektioner och omarbetats. Styrelsen 

tog del av det nya förslaget. 
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Beslut: 

Styrelsen beslutade att uppdragsbeskrivningen ska gälla. 

 

5.3 Budget (MJ) 

 

Bakgrund:  

Budgetprocessen 2023 fortsätter enligt tidplanen och vid styrelsens novembermöte är 

målsättningen att en preliminär budget för verksamhetsåret 2023 ska kunna presenteras. 

Budget 2023 fastställs vid styrelsens decembermöte 10 december enligt tidplanen. 

 

Beslut: 

Respektive kontaktperson tar kontakt med sin verksamhet för att diskutera och avrapportera 

information som kom upp vid styrelsemötet.  

 

 

5.4 Förtroenderådet (JRS) 

 

Bakgrund:  

Idag finns en arbetsstruktur för hantering av Projektstöd Barn- och Ungdomsidrott indelat i 

två delar, en Projektgrupp som består av kanslipersonal och ett Förtroenderåd som består av 

förtroendevalda. Förtroenderådet har till uppgift att välja ut den strategiska inriktningen och 

målområdet för projektstödet. Denna arbetsstruktur är något föråldrad i och med att RF nu 

har tydligare målinriktningar för projektmedlen. 

 

Beslut: 

att förtroenderådet avslutas och all hantering av Projektstöd IF barn- och 

ungdomsidrott sköts av kanslipersonal enligt de regelverk och projektområden 

som RF beslutat.  

att Svemo styrelse i stället tar beslut om projektområden och beloppsgränser efter 

att ha fått ett underlag från kanslipersonal.  

 

 

5.5 Ansökan EM-deltävling Trial 2023 (ÅK) 
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Bakgrund:  

Ale Trial Klubb har inkommit med ansökan om att arrangera deltävling i European 

Championship Trial i Surte den 25–26 augusti alternativt 18–19 augusti 2023. 

Svemo Trialsektion har tillstyrkt ansökan. 

 

Beslut: 

Styrelsen beslutade tillstyrka ansökan. 

 

 

5.6 Distriktens stadgar för godkännande (ÅK) 

 

Bakgrund:  

Distriktens stadgar var återigen föremål för godkännande av styrelsen. Efter att ha genomfört 

en noggrann genomgång av stadgeändringarna vilka beslutats på respektive SDF-årsmöten, 

kunde styrelsen konstatera att ändringarna i flera av distriktens stadgar är av enklare 

karaktär och av mer redaktionell betydelse. 

 
 
Beslut: 

Styrelsen beslutade godkänna stadgar för Mellan Norra Motorsportförbundet, Nedre Norra 

Motorsportförbundet och Södra Motorsportförbundet med förbehåll att stadgarna ska 

behandlas på kommande års-/förbundsmöten där meddelade justeringar ska åtgärdas. Efter 

genomförda års-/förbundsmöten ska stadgarna insändas till Svemo. 
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6. Rapporter 

 

6.1 Licensrapport (PW) 

 
Styrelsen tog del av licensrapporten och man kan konstatera att just under 2022 har antalet 

licenser tydligt sjunkit jämfört med de tidigare 5 åren. 

 

6.2 Säkerhet (UP) 

Den 26 oktober hade 2 141 personer gjort eller påbörjat den vid licensuttag obligatoriska 

utbildningen ”Return to Race och hjärnskakning” på IUP (Idrottens utbildningsplattform). Det 

är 655 fler personer är förra rapporten.  

Kansliet gjorde den 25 oktober ett mailutskick via Svemo TA till samtliga förare från som 

innehar Ungdomslicens och uppåt, totalt 9 650st där det informerades om den obligatoriska 

utbildningen. Det är viktigt att alla hjälps åt att sprida att utbildningen är obligatoriskt inför 

licensuttag 2023.  

Nästa möte för Säkerhetsrådet är planerat till måndag 5 december.  

Medicinska rådet har jobbat med Hälsodeklarationsblanketten som nu är färdig och 

publicerad. Annika Pettersson har varit på Antidopingkonferensen den 27 oktober i 

Stockholm. Man uppmanade där även att ta möjligheten att genomföra antidopingföreläsning 

eller liknande vid träningsläger etc. vilket redan görs på till exempel Svemo Challenge. Även 

alla ledarutbildningar ska innehålla moment om antidoping. Antidoping Sverige har som krav 

att alla förare/ledare som deltar i landslag ska minst genomföra utbildningen ”Ren vinnare” 

som finns på www.renvinnare.se 

 

Förbundläkare Stephan Filipowski har varit på en internationell konferens i Holland, 

Concensus Conference for Concussion in Sports. Den var planerad 2019 men har skjutits 

upp pga pandemin. Styrelsen delgavs en muntlig rapport och den kommer att kompletteras 

med en skriftlig. 

 

 

6.3 Kansli och personal (JRS) 

Anna Arnér som arbetar med kommunikation och information är tillbaka från 

föräldraledigheten sedan 1 november 2022.  

De som inte kunde närvara när vi genomförde den ergonomiska kartläggningen i september 

följs upp under denna vecka.  

Rekryteringen av en koordinator för asfaltssporterna och en IT- och digitaliseringsansvarig 

flyter på bra. 

  

http://www.renvinnare.se/
http://www.renvinnare.se/
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6.4 Rapport FIM Europe (RS) 

I samband med FIM Europes kommissionsmöten 22 oktober höll även Sporting Commission 
ett möte och där diskuterades bland annat tillsättningen av kommissionerna, stoppreglerna i 
trial och om det skulle vara möjligt att införa en billigare FIM/FIM Europe licens för förare som 
kör en EM eller VM tävling i sitt hemland, detta för att locka fler hemmaförare att prova på 
mästerskapstävlingar. Denna fråga är något som vi i förbundet bör diskutera med andra 
förbund samt FIM. 
 

 

6.5 Mitt Svemo (PW) 

Arbetet med att hitta lämplig person att hantera Svemos digitala system pågår ännu.  
I avvaktan på att den frågan löses påbörjas inte projektet Mitt Svemo. 
 

 

6.6 Rapport styrelsens decembermöte (AW) 

Anna Wilhelmsson rapporterade för styrelsen om planeringen inför styrelsens sista möte för 

året.  

 

6.7 Rapport nordiskt möte (NMC) (PW, RS) 

Helgen 28–30 oktober genomfördes nordiskt möte i Oslo. Deltagande länder var de nordiska 

samt Estland och Lettland. Island deltog inte. Två representanter från FIM E styrelse deltog, 

Juhani Halme samt Roy Wetterstad liksom presidenten i FIM Jorge Viegas och Håkan 

Leeman från FIM styrelse. 

Ovanligt stora frågor som rör det framtida nordiska samarbetet var på agendan: 

- Ska den nordiska organisationen formaliseras mera och bli en egen organisation för 

att bättre kunna arbeta med gemensamma frågor? 

- Ska de baltiska staterna ingå i en sådan organisation i framtiden? 

- Hur ska stadgarna formuleras om? 

- Hur ska de nordiska grenmötena genomföras? 

- Kan vi öppna för Guldhjälmstävlingar för barn över nationsgränserna? 

- Hur är läget när det gäller VM snöskotercross? 

Detta och en hel del andra frågor behöver nu bearbetas så förslag till beslut kan tas vid 

kommande nordiska möten. Många av arbetsuppgifterna föll på Svemos nuvarande GS. 

 

  



Protokoll styrelsemöte nr 12 2022 

2022-11-06 Norrköping 

 

                                                                         

 

6.8 Rapport UIM General Assembly (JG, AW) 

Jonas Gustafsson och Anna Wilhelmsson rapporterade från UIM:s General Assembly och 

UIM:s 100-årsjubileum. En vecka fylld av möten och mycket av frågorna som diskuterades 

rörde regler samt vad olika kommittéer, kommissioner och working groups hade gjort under 

året eller planerade att göra kommande år. 

 

 

6.9 Lägesrapport SPAB samt IUP (MJ) 

Spark Plug AB är ett dotterbolag som ägs till 100 % av Svenska motorsportförbundet och 

IUP AB är ett dotterbolag till Spark Plug där Spark Plug är majoritetsägare. 

Verksamheten i de bägge bolagen har fungerat bra under året, Spark Plug AB arbetar med 

sponsoravtal mm och IUP AB bedriver försäljning av en digital utbildningsplattform riktad mot 

idrottsförbund. Bägge bolagens verksamhet förväntas visa ett positivt resultat vid årets slut.  

 

 

6.10 Trafikverket Arrangemang på väg (RS) 

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att analysera hur arbetssätt och regelverk kan 

förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller 

påverkar, statlig trafikinfrastruktur. De förändringar som för närvarande genomförs innebär 

enligt Trafikverket en förbättrad likabehandling över landet genom att skyltning ska ske av 

Trafikverkets driftentreprenör i respektive område. Det genomförs enligt Trafikverket i syfte 

att förbättra säkerheten för både de som trafikerar våra vägar, de som deltar i 

arrangemangen och de som genomför arrangemangen. 

Problemet för våra föreningar är att detta kommer att medföra (stora) kostnader och därför 

har RF försökt att få Trafikverket att avvakta med beslutet tills utredningen är klar men det 

har Trafikverket sagt nej till. 

Den lösning som Trafikverket har en ambition att genomföra i ett kortsiktigt perspektiv är att 

se över möjligheten att tillfälligt stödja RF med ett bidrag till ideella organisationer för sitt 

trafiksäkerhetsarbete. Bidraget kommer i så fall att kunna utbetalas under hösten. 

RF hade ett Teamsmöte med flera SF där Svemo deltog och alla deltagare var mycket 

negativa till det beslut som tagits och RF kommer att fortsätta att försöka få Trafikverket att 

flytta fram eventuellt beslut tills utredningen är klar. 

Intern information: 

Flera av deltagande förbund hade klubbar som redan drabbats av detta med kostnader för 

enstaka skyltar på 6000-10000:- och för flera skyltar 35000-50000:- för ett arrangemang. 

När RF frågade om det gick att få någon typ av prislista så var svaret att det inte går då det 

kan skilja upp till 4000% mellan olika regioner/entreprenörer. 
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6.11 Rapport från styrelsens möte med distrikten (samtliga) 

Styrelsen diskuterade intrycken från kvällsmötet med distrikten 2 november. Endast tre av de 

sex distrikten deltog vid mötet; Södra-, Nedre Norra- samt Övre Norra Motorsportförbunden. 

Styrelsen har för avsikt att schemalägga den här typen av möten. Två på hösten och två på 

våren. 

 

 

6.12 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) 

Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt- 

och kontaktpersonsområden. 

 

 

7. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är lördagen den 10 december i Stockholm. 

 

8.  Avslutning  

Ordförande Robert Svensson avslutade dagen möte. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Anna Wilhelmsson   Robert Svensson 

    Godkänt via mejl 2022-11-08 

 

Justerare 

 

Anja Claesson 

Godkänt via mejl 2022–11-08 

 


