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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 maj och vi följer vår 

upplagda budget för perioden. Sektionen ser däremot en fördyring av 

ISDE jämfört med tidigare år till följd av höjda priser vilket kan påverka 

höstens budget.  

 

B. FIM (PE) 

Vid årets resterande deltävling av Enduro GP kommer det vara fortsatt 

tillåtet att cykla specialproven vid rekognosering, dock är det endast 

tillåtet med trampcykel utan batteridrift.  

 

C. FIM Europe (PE) 

Inget att rapportera. Endurokommissionen har möte nästkommande 

helg.  

 

D. Säkerhet (JA) 

Inget att rapportera.  

 

E. Statistik förarlicenser 

Endurosektionen tog del av licenssatistiken för juni och ser en 

minskning med 341 licenser jämfört med juni 2021. Det är fortsatt en 

minskning av antalet klubblicenser, medan tävlingslicenserna ökar.  
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F. Elitgrupp 

Endurosektionen bjuder in elitgruppen till ett möte för att diskutera 

framtiden. Sektionen tittar på två datumförslag i juli och skickar till 

elitgruppen. 

  

G. Miljö 

Inget att rapportera.  

 

H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  

Endurosektionen tog del av rapporter från SM-deltävlingarna i 

Vimmerby och Östhammar. Det har varit bra genomförda tävlingar och 

arrangörerna har gjort ett bra jobb. I Vimmerby var det två intensiva 

tävlingsdagar med 234 anmälda förare. I Östhammar var det 209 

anmälda förare. Arrangören bjöd på en hård och utslagsgivande tävling 

med ny bansträckning på Lunda flygfält. Det har däremot framkommit 

synpunkter på hastigheten på allmänna vägar från de senaste 

deltävlingarna.  

 

Deltävling 3 av USM har genomförts i Åsätra med 116 anmälda förare. 

En väl genomförd tävling med bra utslagsgivande prov. 

 

I. VM 

De kommande två VM-deltävlingar genomförs i Italien den 24-26 juni 

och Portugal den 1-3 juli. Till tävlingen i Italien är det just nu 9 förare 

anmälda och i Portugal är det 8 anmälda.  

 

J. EM 

Inget att rapportera.  

 

K. Utbildning 

Endurosektionen planerar en supervisorträff på Arlanda 22 oktober.  

 

Datumförslag för fortbildning av tävlingsledare är den 12 november i 

Norrköping på Svemo kansli.   

 

L. VM Skövde 

Endurosektionen tog del av den ansökan som inkommit från FMCK 

Skövde för VM-deltävling 2023. Endurosektionen tillstyrker ansökan 

och skickar den vidare till styrelsen för beslut.  

 

M. E-bike 

Inget att rapportera.  

 

5. ISDE 

Arbetet fortsätter med ISDE och landslagen kommer att presenteras inom 

kort.  
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6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Inga beslutsfattande frågor mellan  

 

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. Nordisk Cross Countryserie 

Island har lyft frågan om det finns intresse för en nordisk cross 
countryserie. Endurosektionen ställer sig positiva till förslaget om det 
finns arrangörer.  

 
C. Enduroregistrering 

Det har inkommit synpunkter på att listan på svemo.se för 

enduroregistrering behöver kompletteras. Endurosektionen skickar 

ärendet till Roger Johansson för uppdatering av listan.  

 

 

8. Kommande sektionsmöten 

Juli, möte med elitgruppen.  

 

9. Mötet avslutades 

Mötets avslutades.  

 

 

Vid protokollet   Justerats av 

Philip Lund   PE, JA, GB 

2022-06-21   2022-06-23 


