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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 juli. Budgeten är 
reviderad och Patricia har varit med på budgetgenomgång inför 2023 
på kansliet med Martin Jarl och Robert Svensson. Budgetförslag för 
2023 är inskickat och vi kommer få tre nya fokusområden för 2023.  
 
Verksamhetsplanen ska revideras och skickas in senast i oktober.  

 
B. FIM (PE) 

Inget att rapportera.  
 

C. FIM Europe (PE) 
Endurokommissionen har haft möte i Bukarest. Det fungerar väldigt bra 
med den nya promotorn för EM och vissa förändringar till 2023 har 
diskuterats. Det har varit svårare att få in ansökningar till nästa år och 
kalendern kommer avvaktas med tills datumen för VM är klara.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Säkerhetsrådet har möte den 26-27 augusti i Finspång.  
 

E. Statistik förarlicenser 
Endurosektionen tog del av licensstatistiken för juli och augusti. Vi ser 
en minskning av licenser jämfört med samma period 2021, vilket beror 
på färre klubblicenser. Vi har 7907 förarlicenser i år, jämfört med 8429 
förra året vilket är en minskning med ungefär 6,5 %.   
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F. Elitgrupp 
Elitgruppen har önskemål att införa en youth-klass till SM likt klasserna 
som körs vid EM. Sektionen diskuterade förutsättningar och avser att 
ställa frågan om tävlingsklassen till förare och medlemmar med svar 
senast 15 september. 
 
Endurosektionen kallar elitgruppen till möte 23/10 på Arlanda. 
Kallelsen går till Stefan Holm som får delegera den vidare till 
elitgruppen så de bestämmer vilka som kommer att närvara. 

  
G. Miljö 

Inget att rapportera.  
 

H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  
Det har inte körts någon SM-deltävling sedan föregående möte.  

 
I. VM 

Det har varit VM-deltävling i Portugal, Italien, Ungern, Slovakien och 
det har varit pallplatser på samtliga. Sektionen ser positivt på alla 
prestationer och pallplatser som varit under de senaste fyra 
deltävlingarna.  

 
J. EM 

Tredje EM-deltävlingen i Finland blev ganska tuff. Vi hade 12 svenskar 
på plats och tog tre pallplatser. Elitgruppen fanns på plats med trailer 
och hjälpte förarna med tips och service.  

 
K. Utbildning 

Endurosektionen har planerat en supervisorträff den 22/10 på Arlanda.  
En kallelse kommer inom kort skickas ut till alla supervisors.  

 
L. VM Skövde 

Ansökan från FMCK Skövde är skickad till Svemo styrelse för beslut.  
 

M. E-bike 
Inget att rapportera.  

 
5. ISDE 

Den 21 augusti samlas förarna på hotellet i Frankrike och resterande del av 
truppen kommer ner under kommande vecka. Det krävs mycket arbete för 
att få all logistik att gå ihop. Sverige representeras av 3 trophy lag. Tyvärr 
har de två föranmälda klubblagen avanmält sitt deltagande.  

 
6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Inga beslutsfattande frågor mellan mötena.  
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7. Ärenden 
 

A. Licenser 
Endurosektionen tog del av informationen om den översyn som 
kommer ske av antalet licenser. Ambitionen är att göra en förenkling av 
licenserna och se över vilka licenstyper som behövs i varje gren. 
Arbetet kommer ske löpande framöver och sektionen har i uppdrag att 
se över licenserna för enduro.  

 
B. Guldhjälm 

Johan tar tillfälligt över ansvaret för guldhjälm tills dess att sektionen 
hittat en person som kan ta ansvarsområdet. Sektionen arbetar vidare 
under hösten med att hitta lämplig person för uppdraget.  

 
C. Profilkläder 

Endurosektionen tycker inte att det fungerar med nuvarande system 
kring profilkläder. Sektionen avser att inkomma med en skrivelse till 
kansliet med synpunkter. 

 
D. Inkommen skrivelse SM 

Endurosektionen tackar Pontus Vågberg för förslaget om utveckling av 
SM. Frågan kommer att utredas vidare under hösten.  

 
8. Kommande sektionsmöten 

14 september kl. 18:00 
 

9. Mötet avslutades 
Mötets avslutades.  

 
 

Vid protokollet   Justerats av 
Philip Lund   PE, JA, GB    
2022-08-17   2022-08-23 


