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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)  

Patricia ska ha ett avstämningsmöte med Eva den 18/11 för att 
stämma av hur ekonomin för 2022.  

 
B. FIM (PE) 

Patricia rapporterade från FIM:s endurokommissions senaste möte och 
kommande ändringar för säsongen 2023.  
- Women kommer under 2023 köra 3 varv som övriga VM-klasser.  
- Anmälningsavgiften höjs i GP och Junior till 350 euro, i Youth och 

Women till 250 euro och Open till 200 euro. 
- Manufacturer Championship även för Youth-klassen. 
- Paddock kommer att öppna först på torsdagen, team får parkera 

på onsdagen men ej bygga tält. De gånger de är dubbeltävlingar 
öppnar paddocken tidigare för andra racet.  

- Förarna får gå proven på onsdag morgon, ingen exakt tid.  
- Det kommer finnas en officiell noticeboard på alla TC så att 

informationen från Race Direction om eventuella ändringar av tid 
eller bana når alla förare. 

- Vid anmälan kommer fortsättningsvis inga körkort att kollas, det är 
upp till föraren att ha rätt körkort.  

 
C. FIM Europe (PE) 

Endurosektionen tog del av rapporten från FIM Europe 
endurokommissions möte. Det har varit svårt att hitta arrangörer efter 
pandemin till EM-tävlingarna. Regeländringar för kommande säsong 
har diskuterats och kommissionen vill starta upp Mini Enduro för 12-16 
år samt Hard Enduro. Ändring för EM Superenduro är att topp 3 
fortsättningsvis måste gå upp till VM året efter.   
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D. Säkerhet (JA) 
Endurosektionen tog del av antalet förare som hittills genomgått 
utbildningen Return to Race som inför 2023 ligger som grundkrav för 
förarlicens. Hittills har 3483 förare inom förbundet gjort utbildningen.  
 

E. Statistik förarlicenser 
Endurosektionen tog del av licensstatistiken för oktober. Vi ser en 
minskning av licenser jämfört med samma period 2021, vilket fortsatt 
beror på färre klubblicenser. Vi har 8432 förarlicenser i år, jämfört med 
9065 förra året vilket är en minskning med ungefär 7 %.  

 
F. Elitgrupp 

Endurosektionen har haft möte med elitgruppen på Arlanda den 23/10. 
Mötet syftade till att gå igenom verksamhetsplanering för kommande 
säsong samt se över utvecklingsområden för samarbete mellan 
elitgrupp, sektion och förare. Dialogen och arbetet fortgår.  

  
G. Miljö 

Inget att rapportera.  
 

H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  
Kalender för SM- och USM-serien 2023 är publicerad. För SM-serien 
kommande säsong ser vi 9 deltävlingar och för USM är det 6 
deltävlingar. Fullständig kalender finns att ta del av på endurosm.se.  
 
Endurosektionen tog del av inkommen skrivelse från Mikael Persson 
med utvecklingsförslag för SM. Sektionen tittar på förslagen 
tillsammans med SM-samordnaren Marcus Frändén och återkommer i 
frågan.  
 
Endurosektionen har även mottagit en synpunkt på 2023 års USM-
kalender från Niklas Hammarbäck, synpunkten besvaras under 
veckan. 

 
I. VM 

Inget att rapportera.  
 

J. EM 
Endurosektionen tog del av EM-kalendern för 2023 som har 
publicerats av FIM Europe och promotorn Maxim. EM kommer bestå 
av 4 deltävlingar som genomförs i Italien, Portugal, Estland och Polen. 
Kalendern finns tillgänglig på enduroeuropean.com.  

 
K. Utbildning 

Endurosektionen genomförde en fortbildning för 14 tävlingsledare i 
Norrköping. Den 27/11 håller Patricia en fortbildning på Gotland.  
 
Sektionen avser att göra en planering för utbildningar under 2023 vid 
nästkommande sektionsmöte.  
 

L. VM Skövde 
Inget att rapportera.  
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M. E-bike 
Inget att rapportera.  

 
N. RIG 

Philip har deltagit på RIG-möte i Vrigstad den 11/11. Mötet syftade till 
att diskutera RIG-verksamheten framåt samt aktivitetsdagen som 
genomfördes den 12/11 med 25 anmälda förare. Ansökningstiden går 
ut den 19/11 och antagningsintervjuerna kommer att genomföras 
digitalt den 6 och 8 januari. Göran och Philip deltar vid intervjuerna. 

 
5. ISDE 

Endurosektionen och elitgruppen har diskuterat förutsättningar för 
kommande års deltagande vid ISDE i Argentina. Deltagandet blir allt dyrare 
och det blir svårare att möte upp de kostnadskraven som finns. 
Förutsättningarna kan komma att kräva extern finansiering för att kunna följa 
och bibehålla tidigare års satsningar.  

 
6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Inga frågor har varit uppe för beslut sedan föregående sektionsmöte.  
 
7. Ärenden 

 
A. Regeländringar 2023 

Endurosektionen har diskuterat kommande regeländringar och tagit 
beslut om tre ändringar.  

- Den övre maskingränsen i E3 kommer att tas bort, övriga 
maskinklasser kvarstår enligt nuvarande indelning.  

- Rekognosering av banan vid SM/USM kommer från 2023 att vara 
tillåtet från 00:01 dagen före tävlingsdag.  

- Arrangör har möjlighet att dela in tävlingsklasser i herr- 
respektive damklass. 

 
B. Verksamhetsplan 2023 

Endurosektionen gick igenom utkastet av verksamhetsplanen för 2023. 
Sektionen beslutar att renskriva planen för att skicka in till styrelsen.  

 
C. Höstmöte  

Sektionen tog del av anmälningarna till höstmötet och gick igenom 
mötesagendan. Sektionen avser att genomföra mötet enligt planering 
den 18 november kl. 14:00 i Bollnäs.  

 
 

8. Kommande sektionsmöten 
5 december.  
 

9. Mötet avslutades 
Mötets avslutades.  
 
Vid protokollet  Justerat via e-post 
Philip Lund 2022-11-14  GB, PL, JA 2022-11-26  

 
    
 


