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Deltagare Svemo 

Robert Svensson  Ordförande 

Åke Knutsson  Vice Ordförande 

Anja Claesson  Ledamot   Närvarande från 12:30 

Lars Pärnebjörk  Ledamot   Närvarande på punkt 5.3 

Ola Hansson   Ledamot  Närvarande från 12:30  

Eva-Lotte Gustafsson  Ledamot 

Ulla Peterson  Ledamot 

Jonas Gustafsson  Ledamot 

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. Den utskickade dagordning 

godkändes. 

 

2.  Val av justerare 

Ulla Peterson valdes att justera dagens protokoll. 

 

3. Föregående protokoll  

Styrelseprotokoll 2022–07 godkändes och lades till handlingarna  

 

4. Resultatrapport (MJ/RS) 

Styrelsen informeras löpande angående Svemos ekonomiska ställning. 

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

januari till maj månad. 
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5. Ärenden 

 

5.1 Budget / Verksamhetsplaner (MJ/RS) 

 

Bakgrund:  

Inför budgetarbetet 2023 så ska sektioner och kommittéer få riktlinjer för budget och 
verksamhetsplaner för kommande år. 
 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att ge respektive kontaktpersoner i uppdrag att tillsammans med sektioner och 

kommittéer börja diskutera budget samt verksamhetsplaner för 2023. 

Styrelsen beslutade vidare att ett möte med de större sektionerna samt uppdrar åt GS och 

ekonomichef att bjuda in till ett Teamsmöte under augusti månad där följande ska diskuteras: 

- Budget och Verksamhetsplan 2023 

- Fokusområden (S12, IUP, Nystart och El-fordon). 

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att se över licenspriserna och komma med förslag på 

detta till styrelsens möte i augusti. 

 

 

5.2 FIM Europe General Assembly (RS) 

Bakgrund: 

Fredag 1 juli hålls FIM Europes General Assembly i Bukarest, på agendan står bland annat val av ny 

ordförande och styrelse. 

 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att ge Robert Svensson och Per Westling mandat att rösta enligt de direktiv som 

de fått av styrelsen. 
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5.3 Mitt Svemo (PW/RS) 

 

Bakgrund:  

Consid har på uppdrag av styrelsen arbetat fram en ny digital grundstruktur för Svemo som på ett 

nytt och bättre sätt ska binda samman alla digitala verktyg vi har med målbilden att förenkla all 

administration hos framför allt våra föreningar men också för alla övriga användare. Styrelsen har 

fått ta del av materialet och behöver nu diskutera frågan och ta ställning till om det ska byggas. 

Styrelsen och Consid genomförde ytterligare ett möte den 8:e juni för att diskutera ”Mitt Svemo”. 

(Frågan behandlades vid Teamsmöte 20 juni) 

 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att ”Mitt Svemo” ska byggas och gav kansliet i uppdrag att: 

- Utse en Produktägare och en referensgrupp i vår organisation 

- Utreda vidare vilken leverantör vi ska välja för att styrelsen ska kunna ta beslut om detta 

- Utse person/företag/konsult som kan hjälpa oss med kontraktsskrivning för projektet 

- Delrapport till styrelsemötet i augusti, beslutsunderlag till styrelsemötet i september 

 

 

5.4 Träffpunkt (JRS/AW) 

 

Bakgrund:  

Som vanligt på hösten bjuder Svemos styrelse in till Träffpunkt Svemo.  

Höstens Träffpunkt riktar sig främst till sektioner, kommittéer, grupper och nämnder.  

Det är ett bra tillfälle för informationsutbyte mellan Svemos styrelse, kansli och rörelsen.  I höst är 

Träffpunkten lördag 15 oktober i Norrköping på Elite Grand hotell.  

 
 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att skicka ut inbjudan till Träffpunkt Svemo höst 2022 så fort som möjligt.  
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5.5 Arbetsbeskrivningar, kontaktpersoner styrelse, sektioner, kommittéer 
(RS) 

 

Bakgrund:  

Många av de arbetsbeskrivningar som finns för olika funktioner inom förbundet är inaktuella och 
behöver uppdateras. 
 
Beslut: 

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att fram till mars 2023 uppdatera samtliga 

arbetsbeskrivningar inom förbundet och ta fram en plan för hur dessa ska hållas aktuella i framtiden. 

 

 

5.6 Etiska kommittén arbets-/uppdragsbeskrivning (PW)  

 

Bakgrund:  

Svemos styrelse har redan tidigare beslutat tillsätta en Etisk kommitté för att kunna hantera ärenden 

som har med oönskad särbehandling och upplevd kränkning att göra. 

På personalsidan har en struktur nu förberetts och de av styrelsen utsedda personerna som genom 

förtroendeuppdrag ska ingå i den Etiska kommittén är nu utsedda och har haft sitt första möte. 

Kommittén har nu, enligt styrelseuppdraget, tagit fram ramar, ansvarsområden och ärendegångar 

som ska styra kommitténs arbete. 

Styrelsen tog del av de föreslagna arbetsordningarna. 

 

Beslut: 

Styrelsen beslutade godkänna kommitténs förslag till arbetsordning och ärendehantering. Styrelsen 

beslutade även att avsätta budget för att täcka de kostnader som kommittén redogör för i sitt 

förslag. 
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5.7 ”Wall of Champions” Projektbeskrivning (AW) 

 

Bakgrund:  

Svemo styrelse har gett kansliet i uppgift att skapa en så kallad ”Wall of Champions”. I 

projektgruppen för detta ingår Anna Wilhelmsson samt Peter Isgren.  

Vi vill synliggöra Svemos historiska mästare/mästarinnor, samt lyfta fram de idrottsliga 

prestationerna, med ambitionen att i framtiden åter göra Svemo till en stormakt inom internationella 

mästerskapsprestationer inom motorcykelsport, snöskotersport, och vattensport. 

För att kunna göra detta har projektgruppen satt ihop en projektbeskrivning där man nu söker 

styrelsens stöd samt svar på en del frågor.   

Långsiktigt kan projektet komma att utvecklas till att omfatta även andra grupper, mästerskap 

och funktionärer. 

 

Beslut: 

Styrelsen diskuterade utifrån projektbeskrivningen som projektgruppen tagit fram. Styrelsen 

beslutade att projektet till en början riktar in sig på Världsmästare i seniorklass. I de grenar/klasser 

där det inte finns officiellt VM kan undantag göras för mästare i högsta individuella mästerskap i 

aktuell gren/klass.   

 

 

5.8 Byta datum på styrelsemötet i november (RS) 

 

Bakgrund:  

Styrelsemötet i november ligger på samma datum som RF´s Riksidrottsforum och behöver därför 
flyttas. 
 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att flytta mötet till 6 november och uppdatera mötesplanen. Decembermötet 

läggs i Stockholm. 

Styrelsen beslutade samtidigt att styrelsens januarimöte ska genomföras den 28:e januari (plats 

beslutas senare) och styrelsens marsmöte den 11:e mars i Stockholm. 

  



Protokoll styrelsemöte nr 8 2022 

2022-06-19 Norrköping 

 

                                                                         

 

5.9 Skrivelse till Styrelsen gällande ljudfrågan, Roadracing (AC) 

 

Bakgrund:  

Ljudfrågan har varit och kommer fortsatt vara en utmanande och t o m existentiell fråga för hela 

förbundet, för fortlevnad av många motorbanor/ klubbar och för vårt berättigande i samhället. Även 

internationellt är det ett stort problem, motorbanors existens hotas och med det möjlighet att 

genomföra träningar/ tävlingar samt kunna njuta av våra sporter som publik. Svemo har alltid visat 

stort engagemang genom att delta i diskussioner, forsknings- och utvecklingsprojekt samt 

kunskapsspridning.  

 

Beslut: 

Styrelsen ser ”ljudfrågan” som mycket viktig för att våra sporter ska kunna fortsätta att bedrivas. 

Svemo har under mycket lång tid arbetat intensivt med att få ner ljudnivåerna både nationellt och 

internationellt. Skrivelsen väcker dock en del frågor om effekt av investeringen, förväntat resultat 

och annat.  

Styrelsen beslutar därför bordlägga ärendet till kommande möte och ber samtidigt sektionen att 

inkomma med en ny skrivelse där effekter och resultat tydligare framgår. 

 

5.10 Trial (ÅK) 

 

Bakgrund:  

Under våren har det förekommit lite oroligheter och ett visst missnöje inom trialverksamheten som 

kommit till styrelsens kännedom. På vissa håll anser man att verksamheten inte styrs på ett sätt som 

man är nöjd med och att det är svårt att föra dialog med förbundet. 

Inom grenen har det varit svårt att rekrytera personer till Trialsektionen som nu består av enbart en 

utsedd ideell person. 

 

Beslut: 

Styrelsen ser naturligtvis allvarligt på de här rapporterna och problemet med en så fåtalig 

representation i sektionen och vill gärna att sektionen utökas med fler personer. 

För att komma vidare och försöka hitta en lösning på ovan problem beslutade styrelsen att  

Åke Knutsson tillsammans med kansliet får i uppdrag att bjuda in representanter för trialklubbarna 

till en träff i Norrköping den 28 augusti 2022. 

Styrelsen ger samtidigt VU mandatet att om så bedöms riktigt kunna komplettera sektionen med 

ytterligare personer. 
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5.11 Ansökan EM Dragracing Tierp augusti 2022 (AC) 

 

Fredrik Hansson, grenchef för Dragracing, har haft samtal med arrangören på Tierp Arena, NDRS. 

Klubben har skrivit kontrakt med den nya banägaren för att kunna arrangera EM i dragracing i 

augusti. 

FIM Europe är sedan tidigare informerade och tävlingen står i FIM Europe-kalendern. Fredrik har 

pratat med sportchefen Annika Pettersson samt arrangören och inkommer nu med en formell 

ansökan/budget med kort varsel.  

 

Beslut: 

Styrelsen beslutar bevilja ansökan och budget angående genomförande av EM i Dragracing på Tierp 

Arena i augusti 2022.  

 

 

6. Rapporter 

 

6.1 Licensrapport (PW) 

 
Antalet licenser jämfört med samma tidpunkt föregående år är just nu lägre. Skillnaden är inte 

alarmerande men relativt stor, drygt 600 st. Licensavdelningen kommer därför tillsammans med 

Idrottsgruppen att göra en analys av situationen och försöka reda ut orsakerna till det nya läget. 

 

 

6.2 Säkerhet (UP) 

Officiell information om den obligatoriska utbildningen vid licensuttag ”Return to Race” lades ut på 

Svemo hemsida och i sociala medier den 9 juni. På kvällen den 13 juni, som sammanföll med 

Säkerhetsrådets Teamsmöte var det glädjande 516 personer som hade loggat in/ påbörjat 

utbildningen. På mötet den 13 juni diskuterades även vikten av att ha en väl förberedd och kunnig 

person från arrangerande klubb som kan möta media/ press på ett bra sätt. Det diskuterades även 

problemet med hjälmar/ skyddsutrustning med rätt märkning men som för övrigt inte är korrekt 

tillverkade. Dessa dyker då och då upp i besiktningen och i flera olika grenar. Vid mötet i Finspång 

den 27 augusti kommer diskussionen att återupptas. I en del grenar jobbar man strategiskt med att 

införa obligatorisk airbagväst som komplement till ryggskydd och andra personskydd.  

Säkerhetsrådet har fått in fyra rapporter om misstänkta hjärnskakningar där förarens licens har blivit 

spärrad, tre i Motocross och en i Speedway samt en rapport om allvarlig skada.  
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6.3 Kansli och personal (PW) 

Ett mycket omfattande arbete pågår nu när det gäller personal och organisation. Dels till följd av nya 

inriktningsmål från den styrelse som valdes vid förbundsmötet, dels till följd av den förändrade 

ledningsstrukturen på kansliet. Det är ännu för tidigt att fastställa den nya strukturen då många 

tjänster påverkas på olika sätt. Målbilden är fortfarande att ha en betydligt mer effektiv 

organisationsstruktur på plats den 1 september för att bättre möte de krav och önskemål som 

kommer från förare och föreningar, likväl som styrelse och sektioner/kommittéer. Det kommer 

dessutom att innebära en bättre bemanning och hantering av RF/SISU, något som är nödvändigt för 

framtiden. 

 

 

6.4 Speedway (PW) 

Den serie om speedway, ” Med livet som insats”, som nu går på SVT och SVT Play har upprört många 

och flera av dessa personer har hört av sig till Svemo med allt från enkla frågor till krav på att hela 

speedwayverksamheten inom Svemo ska läggas ner omedelbart. 

Det är lätt att konstatera att programmets skapare aktivt valt att lyfta fram händelser och agerande 

som visar på negativa sidor. Många av de positiva sidorna med verksamheten har helt tagits bort, om 

inte annat så visar ju programseriens rubrik ganska tydligt vad programmet skapar vill uppnå. 

Bilden är självklart extremt vinklad och från Svemos håll kan vi bara beklaga att man från SVT:s sida 

valt att ge en så negativ bild av en idrott som älskas av så många. 

Några av de protester och synpunkter som kommit in till Svemo har varit av mera saklig och formell 

karaktär, dessa har vi svarat på, hanterat och fortsätter hantera.  

 

6.5 Möte med distrikten (RS) 

Styrelsen höll ett Teams-möte med distrikten 15 juni där styrelsen och GS informerade om dagsläget 
i förbundet samt att man diskuterade ämnen som föreslagits av distrikten. 
 

 

6.6 Träff kansli/styrelse (RS) 

Styrelsen kommer att kalla till en träff med all kanslipersonal den 14 oktober för att lära känna 
varandra bättre med syfte att ytterligare förbättra kommunikationen mellan styrelse och kansli. 
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6.7 Elitsatsning (LP) 

Nästa steg i Svemo Elitsatsning 

Respektive Sektion/grenchef har meddelat sportchefen ett visst antal förare som de tror på inom sin 

sport. Vi kommer inom det snaraste att skicka ut ett mail till de utsedda Elitförarna och be dem svara 

på de frågor som det digitala formuläret innehåller. Här har sektionerna fått ha synpunkter på vilka 

frågor som formuläret ska innehålla. Därefter kommer sportchefen i samråd med utsedda personer 

genomföra en selektering vilka förare som går vidare i processen för en personlig intervju. 

Dessa personliga intervjuer kan komma att ske fysiskt eller via Teams. 

Ett utkast på vad förarna kan komma att behöva/önskar sig i form av stöd från Svemo för att kunna 

nå sina mål har tagits fram. Det finns också estimat på vad dessa olika stödåtgärder skulle kosta per 

förare om hen skulle vara i behov av samtliga tänkbara stöd i sin satsning. Vi avvaktar dock med att 

precisera en budget till dess vi vet hur många förare som kommer att bli uttagna till denna 

elitsatsning och hur behovet ser ut för respektive förare.   

 

6.8 Riksidrottsgymnasiet, RIG (LP) 

• Arbetet går framåt. Den 1 juni var Jenny Westerin och Sportchefen i Vrigstad/Sävsjö för ett 

arbetsmöte med Johnas Stranne som är rektor samt Stefan Andersson som är anställd lärare. 

Stefan har redan nu tillträtt sin tjänst och arbetar nu en dag i veckan på skolan för att bygga 

upp verksamheten. Tiden för Stefan kommer ökas ju närmare skolstart vi kommer.  

• Med på mötet var även Fyskoordinator Martin Janzon som används på Svemo Challange. 

Syftet med detta var att Stefan och Johnas ska ha samma tänk och mål gällande träning och 

elitsatsning som oss på förbundet.  

• På träffen beslutades att Martin och Stefan håller kontakt och samarbetar samt att Stefan 

kan komma med till Bosön för att se hur de arbetar med deltagarna på Svemo Challange.  

• Det finns en plan för att skyttegymnasiet och motocross/enduro kan ha gemensamma 

föreläsningar när det gäller att köpa in externa tjänster. Johnas och Stefan ansvarar och tittar 

på det under skolåret. 

• Mat för eleverna kommer att serveras på elevboendet kvällstid men de dagar de är på banan 

kommer middagen att serveras där. I övrigt får eleverna frukost på elevboendet och lunch i 

skolan. Det kommer finnas tillgång till mellanmål. 

• Man tittar på att köpa in pulsklockor till eleverna. Detta så att elevens träning och prestation 

kan dokumenteras och följas i en digital portal. 

• Alla elever kommer få sin förarlicens gratis av Svemo. 

• Man tittar på vilken typ av försäkring vi ska tillhandahålla. Jenny, Sportchefen och GS 

kommer ha ett möte kring det under vecka 24. 

• Skolan kommer bjuda in eleverna och vårdnadshavare till ett Teamsmöte. Jenny kommer att 

delta. Här kommer eleverna få info om boendet, vad de bör ta med och inte. Info om 

praktiska saker. 

• Man kommer att ta fram profilkläder för RIG motocross och enduro. Varje elev får en 

uppsättning träningskläder samt en miljömatta. 
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Alla Avtal mellan förbundet, RF och skolan är påskrivna och nu börjar arbetet med att skriva 

verksamhetsplan. 

Känslan att arbeta med skolan, dvs Johan och Stefan är mycket god. Det finns en samsyn, alla vill åt 

samma håll och finns inget motstånd från någon utan samarbetet är mycket bra. 

 

6.9 Återstartsplan (MJ, JRS) 

I mitten på maj 2022 fick vi besked om återstartsstöd omgång 3 för effekter av coronaviruset. Stödet 

är avsett för 2022 och 2023. Den tidigare återstartsplanen för omgång 1 och 2 är fortsatt gällande för 

de medel som hittills fördelats och ska redovisas därefter. Däremot behöver vi göra en ny plan för de 

medel som nu är fördelade då inriktningen är något annorlunda för omgång 3.  

För omgång 3 ska stödet kopplas ännu starkare till Strategi 2025. Återstartsarbetet kopplas ihop med 

framför allt tre utvecklingsresor inom Strategi 2025: ”Den moderna föreningen engagerar”, 

”Inkluderande idrott för alla” och ”Ett stärkt ledarskap”. 

Det som är intressant att se är att digitalisering har blivit en del av inriktningen för återstartsstödet.  

Vi jobbar i en mindre arbetsgrupp på kansliet för att ta fram en så bra och relevant plan som möjligt. 

Planen för omgång 3 ska skickas in senast 26 juni 2022. 

 

6.10 Försäljning IUP (MJ) 

Efter beslutet vid förra styrelsemötet har erbjudandet om aktieöverlåtelse i IUP AB anpassas och 

förtydligats i linje med styrelsebeslutet.  

Fredrik Haraldsson kommer att ta kontakt med intressenten inom kort för att presentera 

erbjudandet. 

 

 

6.11 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) 

Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt- 
och kontaktpersonsområden. 

 

(Ordföranden ajournerade mötet till 20:e juni klockan 20.00 då det genomfördes digitalt.) 

  

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/UtvecklingsresornaiStrategi2025
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7. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är söndagen den 21 augusti i Stenungsund. 

 

8.  Avslutning  

Ordförande Robert Svensson avslutade dagen möte. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Anna Wilhelmsson   Robert Svensson 

    Godkänt via mejl 2022-06-27 

 

Justerare 

 

Ulla Peterson 

Godkänt via mejl 2022-06-27 

 


