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Deltagare Svemo 

Göran Bengtsson (GB)  Ordförande 

Patricia Eneroth (PE)  Ledamot 

Johan Andersson (JA)  Ledamot 

Anders Ljunggren (AL)  Gäst 

Philip Lund (PL)  Koordinator 

Martin Jarl (MJ)  Ekonomi 

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. PE skriver protokollet. 

 

2. Val av justerare 

GB, JA justerar protokollet. 

 

3. Föregående protokoll 

Protokoll 8–2021 godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. Rapporter 

 
A. Ekonomi (AL) 

Under dagens möte så gjorde vi avslut på år 2021 ihop med MJ. 
Avgående sammankallde AL överlämnade till den nya 
sammankallande GB. 
PE äger rätt att attestera konto 4124 Lag VM. 

 
B. FIM (PE) 

PE kommer att åka ner till Geneve på möte 12-13/2. 
Vintage trophy är nu publicerad som kommer att köras i Portugal 29/9-
2/10 i Santiago do Cacem. 
 

C. FIM Europé (PE) 
På torsdag 21/1 flyger Robert Svensson ner till Venedig för att ha ett 
möte med den nya promotorn för EM:serien.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Robert Friberg kommer att vara course inspector på USM. Han 
kommer med omedelbar verkan starta sitt arbete i samarbete med SM-
samordnaren Marcus Fränden. Sektionen (PE) har arbetat fram en 
arbetsbeskrivning som kommer att presenteras för Robert och Marcus 
innan den slutredigeras. PE samtalar med Jocke Ljunggren om 2022. 

 
E. Statistik förarlicenser 

På helåret 2021 ökade enduron med 1,15 %, 9229 licenser totalt 
föregående år 2020 9124. 
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F. Elitgrupp 

PE kommer att vara elitgruppens kontaktperson i sektionen. Det 
arbetas med att ta fram en arbetsbeskrivning för elitgruppen och 
förbundskaptener. Sektionen har fastställd siffrorna som kommer att 
gälla. Policydokumentet kommer vara färdigt senast 31/1. 

  
G. Miljö 

Arbetet med ljudmätning fortgår. JA samarbetar med Roger Johansson 
i frågan. 

 
H. SM/JSM/DSM/VRM/USM 

 Sektionen efterlyser arrangörer för Lag SM 2022 på Svemos hemsida. 

Sektionen arbetar kontinuerligt med Lag SM´s framtid. 

 
I. VM 

Inget att rapportera. 
  

J. EM 
Den 23-24 juli kommer Finlands deltävling köras i Sipoo. 

 
K. Utbildning 

Det har inkommit frågor från Henrik Esting/UK sektionen avser att 
svara senast 31/1. Information behöver hämtas in innan vi kan svara. 
GB blir sektionens kontaktperson gentemot RIG. 
Fortbildningen TL som skulle ha genomförts 15/1 i Sundsvall är 
framflyttad till våren. De som var anmälda till kursen kommer att ha 
giltig TL licens t.o.m 30/6. 
Samma gäller de 3 TL i nedre norra distriktet, då kursen inte har 
kunnat genomföras nu. De personerna är namngivna av Michael 
Zachrisson. 

 
L. VM Skövde 

Skövde avser fortfarande att ansöka och köra VM under 2023. 
 

 
5. ISDE 

Kriterier kommer. 
Elitgruppen har ändrat beslutet på laguttagningen Isde den kommer 
presenteras 10/6. 
 

6. Beslutfattande frågor mellan mötena 
Inga beslutsfattande frågor har förekommit sedan föregående möte.   

 
7. Ärenden 

 
A. Återstartsstöd 

Endurosektionen har mottagit fler ansökningar sedan föregående möte 
och tog beslut om samtliga. PL uppdras kontakta berörda föreningar 
och meddela respektive beslut. Sektionen uppmuntrar fortsatt 
föreningar att ansöka om återstartsstödet enligt de riktlinjer som finns 
på svemo.se. 
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B. RIG kontaktperson 

Endurosektionen beslutar att tilldela GB uppdraget som kontaktperson 
för RIG.  

 
8. Kommande sektionsmöten 

12 mars  
 

9. Mötet avslutades 
 

 
 
 

Vid protokollet   Justerats av 
Patricia Eneroth    Göran Bengtsson/Johan Andersson  
2022-01-19   Justerat via e-post 2022-01-25 

 


