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Deltagare Svemo 

Håkan Leeman  Ordförande 

Åke Knutsson  Vice Ordförande 

Anja Claesson  Ledamot  

Ola Hansson   Ledamot 

Robert Svensson  Ledamot 

Thomas Avelin  Ledamot 

Ulla Peterson  Ledamot 

Jonas Gustafsson  Adjungerad 

Per Westling   Generalsekreterare 

Anna Wilhelmsson  GS Koordinator 

 

 

 

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 

Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.  

Den utskickade dagordningen godkändes. 

 

2.  Val av justerare 

Robert Svensson valdes att justera dagens protokoll. 
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3. Svemos styrelses beslut med anledning av kriget i Ukraina 

 

Bakgrund:  

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har det inom idrottsrörelsen i hela världen förts en 

diskussion om uteslutning av Ryskt och Belarusiskt deltagande i internationella tävlingar. I 

mitten av förra veckan tog Internationella Olympiska kommittén, IOC, beslut som uppmanar 

alla idrottsförbund att ta beslut som i princip utesluter Ryssland och Belarus från att delta i 

internationella idrottstävlingar. Vidare tog IOC beslutet att uppmana alla internationella 

förbund att ställa in tävlingar i Ryssland, Belarus. Tävlingsverksamhet i Ukraina är självklart 

omöjlig att genomföra under nuvarande omständigheter. 

UIM, internationella racerbåtsförbundet följde uppmaningen omgående och nu har även FIM, 

internationella motorcykelförbundet fattat beslut. Samtliga dessa beslut finns publicerade på 

Svemos hemsida. FIMs beslut innebär att man suspenderar det Ryska och Belarusiska 

förbunden ur FIM. Samtidigt ogiltigförklarar FIM alla licenser för dessa nationer. FIM Europe 

har fattat ett följdbeslut med samma ordalydelse och konsekvens som FIMs beslut. 

Svemos styrelse diskuterade den uppkomna situationen. 

  

Beslut: 

Svemos styrelse beslutar följa FIMs och UIMs beslut i frågan, vilket därmed omöjliggör för 

förare och funktionärer med licens från Ryssland och Belarus att delta i alla former av 

tränings- och tävlingsverksamhet inom Svemo i Sverige. 

Svemos styrelse uttrycker samtidigt sin stora empati för Ukraina och dess befolkning som 

blivit invaderade av Ryssland, med stöd av Belarus, och nu får utstå de lidande som ett 

omfattande krig medför. 

Styrelsen beslutade justera protokollet med omedelbar verkan. 
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4.  Avslutning  

Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

Anna Wilhelmsson  Håkan Leeman 

  Godkänt via mejl 2022–03–07 

 

 

Justerare 

 

 

Robert Svensson 

Godkänt via mejl 2022–03–07 


