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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 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
 

4. Rapporter 

 

A. Ekonomi (GB)  

Endurosektionen tog del av ekonomirapporten för april. Vi följer budget 

för perioden.  

 

B. FIM (PE) 

Inget att rapportera.  

 

C. FIM Europe (PE) 

Robert Svensson kandiderar för 4 nya år som ordförande i FIM Europe 

Enduro & Rally Commission. 

 

D. Säkerhet (JA) 

Johan rapporterade om säkerhetsrådets arbete. Det är planerat för ett 

fysiskt möte vid Finspång i samband med MXSM.  

Robert Friberg har utfört sina två första uppdrag som course inspector 

vid USM för att stötta arrangörerna vid deras tävlingar.  

 

E. Statistik förarlicenser 

Förarlicenserna har minskat under april jämfört med samma period 

2021 med 138 licenser. Vi ser en större minskning på klubblicenser, 

men däremot en ökning av antalet tävlingslicenser.  
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F. Elitgrupp 

Elitgruppen rapporterade om det elitläger som genomförts i Skåne med 

16 deltagare. Det har också varit ett EM-läger för juniorer i Skövde 

med 10 deltagare.  

 

Endurosektionen avslutar samarbetet med förbundskapten Calle 

Bjerkert och elitgruppen tar över förbundskaptenuppdraget tillsvidare.  

  

G. Miljö 

Endurosektionen följer dialogen som miljösamordnare Mikael Norén 

tillsammans med Battle of Vikings driver med länsstyrelsen gällande 

enduroområde i Kinkhyttan.  

 

H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  

SM-premiären genomfördes i Tibro den 23/4 med 302 anmälda förare.   

Två USM-deltävlingar har även genomförts i Finspång med 146 

anmälda och i Tidaholm med 148 anmälda förare. Det har varit bra och 

utslagsgivande tävlingar.  

 

I. VM 

VM-säsongen är igång och de två första deltävlingarna har körts i 

Spanien, Lalin och Portugal, Peso da Regua där totalt 12 svenska 

förare deltog. Endurosektionen ser glädjande på förarnas prestationer 

och vi fick se flera pallplatser vid båda deltävlingarna.  

 

J. EM 

Endurosektionen tog del av informationen gällande införande av en el-

klass vid de två resterande EM-deltävlingarna i Finland och Tyskland.  

 

K. Utbildning 

Endurosektionen har en planerad fortbildning i Falun den 25/5 för 

tävlingsledare som inte fönyat sin tävlingsledarlicens för 2022. Det har 

även efterfrågats en fortbildning för tävlingsledare i Södra och 

Endurosektionen avser att skicka ut en intresseförfrågan till samtliga 

tävlingsledare i Södra distriktet om en fortbildning i närtid.   

Förslag för fortbildning till hösten diskuterades och ambitionen är att 

samköra en fortbildning för tävlingsledare samma helg som 

supervisorträffen är på Arlanda.  

Endurosektionen bordlägger fortsatt översikten av fackmän i distrikten 

till nästa sektionsmöte.  
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L. VM Skövde 

Promotorn Prime Stadium ser positivt på en svensk deltävling 2023, 

men det finns önskemål om att samordna deltävlingen med SML för en 

deltävling i Finland.  

 

M. E-bike 

Inget att rapportera.  
 

5. ISDE 

Samtliga föranmälda lag har kommit med och vi kommer skicka en ansökan 

om specifik paddockplats till arrangören.  

 

6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Endurosektionen har inte haft några beslutsfattande frågor mellan mötena. 

 

7. Ärenden 

 

A. Ansökan om återstartsstöd 

Endurosektionen fortsätter att få in bra ansökningar om återstart från 

föreningar. Det finns fortsatt stöd att ansöka om och Endurosektionen 

uppmanar fortsatt alla föreningar att ansöka om stöd, med syfte att 

återstarta verksamheten. Läs mer om ansökan och riktlinjer på 

svemo.se. 

 
B. Nordiskt möte 

Endurosektionen uppdrar Philip att enbart samla in statusrapporter från 
övriga nordiska federationer då det inte finns något behov av ett möte.  

 
 

 

8. Kommande sektionsmöten 

21 juni 17:30  

 

9. Mötet avslutades 

Mötets avslutades.  

 

 

Vid protokollet   Justerats av 

Philip Lund   PE, JA, GB 

2022-05-18   Justerat via e-post 2022-05-27 


