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Deltagare Svemo 

Robert Svensson  Ordförande 

Åke Knutsson  Vice Ordförande 

Anja Claesson  Ledamot    

Lars Pärnebjörk  Ledamot    

Ola Hansson   Ledamot   

Eva-Lotte Gustafsson  Ledamot 

Ulla Peterson  Ledamot 

Jonas Gustafsson  Ledamot  Ej närvarande 

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 dagordningen 

godkändes med ett tillägg, rapportpunkt 6.12 Internationella tävlingar med barn, läggs till. 

 

2.  Val av justerare 

Åke Knutsson valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

3. Föregående protokoll  

Styrelseprotokoll 2022–08 godkändes och lades till handlingarna.  

Styrelsen la fast VU-protokoll 2022–03 samt VU-protokoll 2022-04  
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4. Resultatrapport (MJ/RS) 

Styrelsen informeras löpande angående Svemos ekonomiska ställning. 

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

januari till juli månad. Ekonomichef Martin Jarl redogjorde muntligt för dagsläget och 

styrelsen diskuterade orsaker och följdverkningar. 

Det allmänna ekonomiska läget i samhället och i världen påverkar självklart Svemos 

ekonomi men det är idag oerhört svårt att förutspå effekterna för vår verksamhet på längre 

sikt. 

 

 

5. Ärenden 

 

5.1 Licenspriser och system (MJ) 

 

Bakgrund:  

Svemos licenssystem och licenspriser är en viktig del i förbundets verksamhet och ekonomi. 

Svemos styrelse valde att inte justera prissättningen på förarlicenserna under pandemiåren 

eller att förändra i licenssystemets struktur, nu finns anledning att utvärdera båda frågor på 

grund av förändringar i omvärlden, bland annat ökade kostnader och efterfrågan på enkelhet. 

 

Beslut: 

Svemo kansli får i uppdrag att arbeta fram ett förslag med justerade licenspriser till 2023. 

Förslaget ska presenteras vid nästa styrelsemöte. 

Kansliet får också uppdrag att titta på en ny mindre komplex struktur för licenssystemet som 

ska presenteras under första kvartalet 2023. 

 

 

5.2 Jämställdhet / likabehandling (RS) 

Bakgrund: 

Svemo har sedan många år samlat våra policys i SPAR, något som vi dock saknar policy för 

är allas lika rätt att delta i idrotten. Personalen på vårt kansli har gått en utbildning för 

jämställdhet och likabehandling och nu bör vi även sätta en policy för hur vi kan stärka allas 

rätt till deltagande och öka mångfalden i förbundet och även bestämma hur vi ska jobba med 

dessa frågor. 
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Beslut: 

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att tillsammans med Anja Claesson från 

styrelsen bilda en arbetsgrupp som ska att ta fram ett förslag till en policy samt en 

arbetsordning och tidsplan för hur detta ska implementeras i verksamheten. 

 

 

5.3 Närvaro Riksidrottsforum (RS) 

 

Bakgrund:  

12-13 November hålls årets Riksidrottsforum i Solna, styrelsen diskuterade vilka som ska 
representera förbundet vid detta forum som sannolikt behandlar ovanligt stora, strukturella 
frågor för Svensk idrott. 
 

 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att Svemo ska representeras av Jonas Gustafsson, Martin Jarl, Anja 
Claesson, Jamie Spörndli samt ev. Robert Svensson och Per Westling. 
 

 

5.4 Skrivelse till Styrelsen gällande ljudfrågan, Roadracing (AC) 

 

Bakgrund:  

Vid förra styrelsemötet bordlades detta ärende då styrelsen hade en del frågor på skrivelsen 

som inkommit från Asfaltssektionen.  

Till detta styrelsemöte har Miljökommittén tillsammans med Asfaltsgrenchef Fredrik Hansson 

skrivit ett förtydligande. 

 

Beslut: 

Styrelsen ser den ovan beskrivna situationen som viktig och ger Miljökommittén och 

Asfaltssektionen rätt att inom sina respektive budgetar omfördela medel till det angivna 

beloppet, för att genomföra det föreslagna projektet.  

Styrelsen förväntar sig en redovisning av projektprocessen under kvartal 4 och vad 

effekterna av projektet blivit. 
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5.5 Ansökan Enduro-GP (ÅK) 

 

Bakgrund:  

FMCK Skövde ansöker om att få arrangera deltävling i Enduro-GP 1-3 juni 2023.  

 
Beslut: 

Styrelsen beslutar bevilja ansökan och budget för genomförande av Enduro-GP 1-3 juni 

2023. 

 

 

6. Rapporter 

 

6.1 Licensrapport (PW) 

 
Antalet licenser ligger drygt 1 000 under antalet föregående år. Det är främst inom Motocross 

som antalet licensierade förare minskat, men även inom Enduro. Det är i första hand antalet 

klubblicenser som har minskat. 

Under oktober månad kommer Licensavdelningen att tillsammans med Idrottsgruppen 

analysera situationen, främst relationen licenstyper/tävlingsmöjligheter. 

 

 

6.2 Säkerhet (UP) 

Den 27 juli hade glädjande 973 personer påbörjat eller genomfört utbildningen ”Return to 

Race och hjärnskakning” på IUP (Idrottens utbildningsplattform). 

Säkerhetsrådet planerar för fullt för det fysiska mötet i Finspång 27 augusti.  

Medicinska rådet planerar att genomföra ett fysiskt möte under augusti-september och 

datum kommer att fastställas inom det snaraste. Planen var att ses i Nynäshamn vid EM-

tävlingen för offshore, men detta fick tyvärr ställas in.  

 

Vid mötet kommer rådet att diskutera, hur vi tycker att de nya reglerna för läkarintyg har dels 

tagits emot ute på fältet och om vi kan se om det finns någon risk med att vi överlåter mer 

ansvar till respektive förare att göra en rätt bedömning för sig själva genom att intyga via 

hälsodeklarationen sitt hälsotillstånd. En dialog ska även under hösten hållas med respektive 

sektion/grenchef angående Sjukvårdsdokumentet (bilaga A) om det är något som 

medicinska rådet bör se över inför 2023.  
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6.3 Kansli och personal (JRS) 

Samtlig personal har haft (eller har nu) sommarsemester och i början på september är alla 

tillbaka igen.   

Per Westling har delegerat personalansvaret till Martin Jarl och Jamie Roshage Spörndli från 

1 september 2022.  

Från 1 september börjar Anna Wilhelmsson som teamledare för verksamhetsgruppen och 

Tony Olsson som teamledare för idrottsgruppen.  

Från 1 september tar Eva Ericson över det löpande ekonomiarbetet.  

Den 13 september 2022 börjar Jonas Nordberg som ny koordinator för vattensporterna.  

 

 

6.4 Budget (RS/MJ) 

Arbetet med budget 2023 startades upp av kansliet strax innan semestern, 25/8 är ett 

budgetmöte planerat tillsammans med det större sektionerna där förutsättningar för budget 

2023 kommer att diskuteras. 

Vi kommer att presentera styrelsens riktlinjer och fokusområden, gå igenom mallarna för 

budgetering och representanter från sektionerna kommer få möjlighet att ta upp frågor och 

problemområden. 

Planen är att budget 2023 ska lämnas in till styrelsens novembermöte där sektionerna 

kommer få en preliminär budget för 2023 och på decembermötet beslutas budget för 2023.  

 

6.5 Svemo elitsatsning (LP) 

Annika Pettersson har skickat ett frågeformulär till ca 50 av sektionerna utsedda Elitförare, 

där vi har bett dem svara på frågor angående deras pågående elitsatsning. Ca 30 av förarna 

har svarat på frågorna i formuläret. Nu ska alla svar sammanställas, utvärderas och därefter 

kommer Annika Pettersson i samråd med utsedda personer genomföra en selektering vilka 

förare som går vidare i processen för en personlig intervju. Enligt de svar som förarna har 

inkommit med, så går det i linje med hur Svemo på sikt kan stötta ett visst antal förare i sin 

elitsatsning.  

Parallellt med detta kommer andra förbund nationellt och internationellt att kontaktas för att 

se hur dessa har byggt upp sin verksamhet för att stötta de mest framstående utövare. 
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6.6 SVESAM (ÅK) 

Vi har låtit göra några förändringar i arbetsgruppen, dels vad gäller sammansättning, dels hur 

gruppen ska arbeta framöver. 

En beredningsgrupp bestående av fyra personer ska ta fram och förbereda ämnen som 

behöver analyseras och vidare bearbetas i den stora gruppen som nu innefattar en 

representant från vardera de sex SDF-distrikten. 

Beredningsgruppen har ett arbetsmöte den 7 september och hela gruppen samlas 

preliminärt den 29 september. 

 

 

6.7 IUP (PW) 

Den tekniska utvecklingen av IUP har gått på sparlåga under sommaren och endast mindre 

buggfix har genomförts. 

Hantering för behörigheter som inte är knutna till specifika licenser har lösts och vi kan nu 

tilldela exempelvis fackmän och uppkörningsmän rätt behörigheter där det finns behov. 

Antalet uppstartade utbildningar (framför allt guldhjälm) har varit större under juli än under 

samma period tidigare år. Förmodligen beror detta på att vi ser startdatum tydligt med de 

digitala materialen och att utbildningsmaterial inte behöver beställas i förväg. 

En informationskampanj har genomförts i samarbete med kommunikationskoordinatorn om 

utbildarnas hantering av administration digitalt. 

Under hösten kommer en ny kampanj att genomföras med inriktning på att det nu endast är 

de digitala materialen som gäller. Det finns fortfarande ett antal klubbar som använder sig av 

gamla analoga material som är felaktiga, eller till och med låter bli att genomföra 

guldhjälmsutbildningen helt. Framöver kommer inte licens kunna lösas utan dokumenterad 

utbildning, men detta måste först tydligt kommuniceras. 

Under sommaren och semestrarna har dialogen med Svenska Ishockeyförbundet och deras 

intresse av att köpa in sig som ägare i IUP legat på is. 
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6.8 Rapport FIM Europemöte i Bukarest (RS) 

Vid kongressen i Bukarest var Svemo väl representerade vid såväl General Assembly (GA) 

som vid flertalet kommissionsmöten. Vid GA valdes Michal Sikora från Polen in som ny 

ordförande, vi fick även två nordiska medlemmar i styrelsen genom Roy Wetterstad från 

Norge och Juhani Halme från Finland.  

Vår uppfattning är att FIM Europe nu har en stark styrelse där vi dessutom bör ha ett bra 

inflytande då vi har god kontakt med flera personer i den nya styrelsen. Det känns att vi är ett 

starkt förbund med stor internationell närvaro vilket gör att vi också har möjlighet att påverka. 

Stämningen på mötet var över lag väldigt positiv och det känns som att saker börjar falla på 

plats igen efter pandemin. Den nya styrelsen utsåg sedan de nya kommissionerna och vi har 

nu medlemmar/observatörer i 8 kommissioner. 

 

6.9 Nordiskt möte (PW) 

Den 28 – 29 oktober kommer det nordiska mötet, NMC, att genomföras i Oslo. Mötet har en 

relativt omfattande agenda och kommer att behandla den framtida organisationsstrukturen 

för det nordiska samarbetet. Här finns idag uttalade önskemål om att det nordiska 

samarbetet bör utvecklas och eventuellt formaliseras. Det är främst ett utvecklat samarbete 

inom politiska samhällsviktiga frågor som rör samtliga nordiska länder och som påverkar 

motorsporterna som har diskuterats. 

Arbetet med de nordiska grenmötena behöver ses över. Många grenar har mycket lite 

intresse av att genomföra Nordiska Mästerskap, med andra behöver utveckla den 

verksamheten. Idag ligger ansvaret för att genomföra mötena på Svemo och våra 

grenansvariga tjänstemän, en struktur som behöver ses över. 

Samtidigt behöver de Baltiska staternas roll och funktion inom NMC klargöras. 

 

 

6.10 Delrapport Mitt Svemo (PW/RS) 

Under sommaren och semestrarna har ingen teknisk utveckling av Mitt Svemo pågått. Fokus 

har legat på att hitta en lämplig person som kan agera produktägare/beställare. Påtänkta 

personer har dock lämnat negativa besked och ytterligare sonderingar måste göras för att 

hitta rätt kompetens. 

Under arbetet med detta pågår parallellt en genomlysning av förbundets generella struktur 

för utveckling och hantering av digitala frågor inom kansliet.  

GS Per Westling rapporterade muntligt om dagsläget. 
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6.11 Träffpunkt Svemo (PW) 

Inbjudan till Träffpunkten har sänts ut före/under sommaren till sektioner, kommittéer, 

nämnder och grupper tillsatta av styrelsen. Datum är satt till 15 oktober. 

Styrelsen diskuterade vem som ska vara föredragande i de olika frågor man planerar att ta 

upp samt det allmänna upplägget. 

Kansliet får i uppdrag att skicka ut agendan inför Träffpunkt Svemo så fort som möjligt.  

 

 

6.12 Internationella tävlingar med barn (LP) 

Vid ett digitalt möte mellan distriktens MX-ansvariga och MX-sektionen den 6 juli så fick Lars 

Pärnebjörk, som styrelsens representant, ta emot kritik som framfördes av Bengt ”Mulle” Edh 

från Södra angående barns deltagande i internationella tävlingar. Frågeställningen som 

fördes fram stöddes av övriga deltaganden distrikt och MX-sektionen. Ärendet har enligt 

Bengt framförts även i fjol till GS och styrelse ”utan åtgärd eller respons”. 

Ärendet har tidigare behandlats av styrelse vid följande tillfällen och finns protokollfört: 

- Styrelseprotokoll nr 10 2018 

- Styrelseprotokoll nr 2 2019 

Utöver detta har även ett stort antal dialoger både muntligt och via mail under december 

2021 förts mellan sektion, styrelse, kansli och Bengt ”Mulle” Edh vid flera tillfällen där hela 

händelseförloppet beskrivits och förklarats.  

Styrelsen har även kontaktat det internationella förbundet och deras promotor och 

protesterat mot att promotorerna själv säljer licenser.  

Styrelsen diskuterade nu detta ytterligare en gång. Styrelsen föreslår nu att vårdnadshavarna 

till de unga förare/barn som bryter mot regelverket genom att köra internationellt ska 

informeras om att dessa barn inte kan deltaga vid tävling och träning i Sverige och att 

försäkringsläget är mycket oklart. 

Styrelsen har därför bett kansliet att i samråd med motocrossektionen klargöra läget gällande 

regelverken för förare, föräldrar, klubbar och sektionen genom att lägga ut informationen på 

hemsidan. 
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6.13 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) 

Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt- 

och kontaktpersonsområden. 

 

 

7. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är söndagen den 18 september i Målilla. 

 

8.  Avslutning  

Ordförande Robert Svensson avslutade dagen möte. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Anna Wilhelmsson   Robert Svensson 

    Godkänt via mejl 2022-08-23 

 

Justerare 

 

Åke Knutsson 

Godkänt via mejl 2022-08-23 

 


