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Deltagare Svemo 

Göran Bengtsson (GB)  Ordförande 

Patricia Eneroth (PE)  Ledamot 

Johan Andersson (JA)  Ledamot 

Philip Lund (PL)  Koordinator 

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. PL valdes att protokollföra 

dagens möte.  

 

2. Val av justerare 

GB, PE och JA justerar protokollet.  

 

3. Föregående protokoll 

Protokoll 1–2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
4. Rapporter 

 
A. Ekonomi (AL) 

Ingen ekonomirapport att tillgå under mötet. Endurosektionen ska gå 
igenom årets budget och periodisera kostnaderna över året vid nästa 
fysiska möte.  
 
Endurosektionen har tilldelats mer återstartsstöd som föreningar 
fortsatt kan ansöka om. De prioriterade områdena är 
guldhjälmsverksamhet, ungdomsläger, breddläger och utbildning av 
ledare. Sektionen uppmuntrar fortsatt föreningar till goda idéer för 
återstart och att skicka in ansökningar.  

 
B. FIM (PE) 

PE var nere i Geneve på möte med enduroskommissionen tidigare i 
februari. Regelboken för 2022 kommer ut inom snar framtid och 
anmälan för VM öppnar inom kort. Nästa kommissionsmöte är den 
17/10 i samband med sista Enduro GP i Tyskland.   
 

C. FIM Europe (PE) 
Inget att rapportera.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Säkerhetsgruppen har haft möte den 7/2 och jobbar fortsatt framåt. 
Nästa möte är den 4/4 och det planeras för ett fysiskt möte längre fram 
i samband med en tävling.  

 
E. Statistik förarlicenser 

Förarlicenserna har ökat under januari med 572 licenser jämfört med 
samma tidpunkt 2021, vilket motsvarar en ökning med ungefär 15 %.  
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F. Elitgrupp 

Endurosektionen har tagit fram nya befattningsbeskrivningar för 
förbundskaptenerna och beslutade att godkänna skrivningarna. 
Dokumenten kommer skickas ut inom kort till förbundskaptenerna. 
Sektionen beslutar att även tilldela förbundskapten för damlandslaget 
en ny Svemo-mailadress.  
 
Elitgruppen har beslutat att inte köra trailern till första EM-deltävlingen i 
Italien på grund av lågt intresse och för få anmälda.  

  
G. Miljö 

Inget nytt att rapportera.  
 

H. SM/JSM/DSM/VRM/USM 
Endurosektionen har inte mottagit några ansökningar till Lag-SM 2022. 
Sista datum för ansökan var 10/2 och sektionen beslutar därmed att 
inte genomföra något Lag-SM under säsongen.  
 
Endurosektionen har mottagit en fråga om en klass för VRM 60+. 
Sektionen undersöker möjligheten och tar med sig frågan till nästa 
möte.  
 
Endurosektionen beslutar att ändra tidigare säsongers pris Årets 
Rookie till Årets Genombrott.  

 
I. VM 

Anmälan till VM-deltävlingarna kommer öppnas inom kort på 
anmälningsplattformen www.endurogp.com.    
 

J. EM 
Anmälan till EM-deltävlingarna har öppnat på den nya 
anmälningsplattformen på www.enduroeuropean.com. PE stämmer av 
att sektionen får mailbekräftelse vid varje föraranmälan.   

 
K. Utbildning 

GB tar fram nytt datum för fortbildning i Sundsvall och PE tar fram nytt 
datum för fortbildning i Nedre Norra. Information kommer skickas ut till 
de tävlingsledare som missat fortbildning och behöver förnya sin 
licens.  
 
PE meddelar Henrik Esting om fortbildare för tävlingsledare i enduro.  
Sektionen bordlägger översikten av fackmän i distrikten till nästa möte.  

 
L. VM Skövde 

Inget att rapportera.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.endurogp.com/
http://www.enduroeuropean.com/
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5. ISDE 
Tilläggsregler kommer publiceras inom kort. Föranmälan öppnas preliminärt 
i slutet av februari och är öppen fram till 13/3. Paddock kommer att ligga på 
flygplatsen Loudes, ca 12 km från Le Puy en Velay. Arrangörer planerar för 
13 specialprov vilket Endurokommissionen tycker är mycket. FIM 
racedirector kommer inom kort ha ett möte med arrangören.  
 

6. Beslutfattande frågor mellan mötena 
Endurosektionen har mottagit och godkänt en ansökan om behållande av 
elitlicens. Föraren har varit skadad och därmed inte kunnat uppfylla gällande 
elitkriterier.   

 
7. Ärenden 

 
A. Ansökan om återstartsstöd 

Endurosektionen tog del av inkommen ansökan av återstartsstöd. 
Sektionen beviljar det ansökta bidraget och Philip uppdras återkoppla 
till berörd förening.  
 

B. Ansökan om serieform 
Endurosektionen har mottagit ansökningar om genomförande av 
tävlingar i serieform. Tävlingarna följer gällande regler och sektionen 
godkänner ansökningarna för båda arrangörerna.   
 

C. E-bike 
Endurosektionen har mottagit en fråga om framtida klassindelning för 
elfordon. GB tar frågan vidare till Tony Olsson på kansliet.  

 
D. Branschmöte 

Endurosektionen planerar att genomföra ett branschmöte under våren.  

 

 
8. Kommande sektionsmöten 

3/4 Stockholm  
 

9. Mötet avslutades 
 
 
 
 

Vid protokollet   Justerats av 
Philip Lund   PE, JA, GB 
2022-02-20   Justerat vid e-post 2022-03-01 


