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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 inväntar de sista fakturorna och reseräkningar för att 
stänga bokslutet.  

 
B. FIM (PE) 

General Assembly och FIM Awards gick av stapeln i Rimini under 
föregående helg. Jorge Viegas har blivit omvald på fyra år som 
ordförande i FIM.  
 

C. FIM Europe (PE) 
I samband med parlamentsmöte i Bryssel den 7/12 delas 
guldmedaljerna ut till årets europamästare. Robert Svensson kommer 
delta som ordförande för endurokommissionen.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Manual för hjälmbesiktning kommer föras in NT Bilaga D inför 2023. 
Handlingsplanen för enduro för 2023 ska skickas in till kansliet senast 
15 januari. PL kommer ta över rollen på kansliet som koordinator för 
säkerhet från Tony Olsson. 
 

E. Statistik förarlicenser 
Endurosektionen tog del av licensstatistiken för november. Vi ser en 
minskning av licenser jämfört med samma period 2021. Vi har 8470 
förarlicenser i år, jämfört med 9158 förra året vilket är en minskning 
med ungefär 7,5 %.  

 
F. Elitgrupp 

Elitgruppen har samlat in information från förarna inför säsongen 2023 
och planerar för ett möte under nästa vecka.  
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G. Miljö 
Endurosektionen kommer under 2023 att trycka på användandet av 
miljömatta under elverk vid tävling enligt NT 13.11.1.  

 
H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  

Endurosektionen har mottagit en förfrågan om möjligheten att flytta 
SM-deltävlingen i Östersund då det ligger samtidigt som MXGP i 
Uddevalla. Sektionen och SM-samordnaren ser dessvärre ingen 
möjlighet att flytta tävlingen.  

 
I. VM 

Inget att rapportera. 
 

J. EM 
Inget att rapportera.  

 
K. Utbildning 

PL kommer skicka ut en förfrågan till enduroansvariga i distrikten om 
fortbildning för tävlingsledare i respektive distrikt.  

 
Endurosektionen planerar att genomföra en central fortbildning för 
tävlingsledare i Norrköping under våren 2023. Datum beslutas vid 
kommande möte.  
 

L. VM Skövde 
Inget att rapportera.  
 

M. E-bike 
Endurosektionen reviderar SR 5.6.5.1 avseende serviceplats av 
elfordon till skrivning enligt NT 10.7.  

 
N. RIG 

GB har deltagit på möte angående ranking av de förare som sökt till 
RIG inför kommande läsår. Förarna kommer intervjuas under januari.   
 

5. ISDE 
Endurosektionen inväntar officiellt datum för ISDE 2023 i Argentina.  

 
6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Endurosektionen har inte tagit några beslut sedan föregående möte.  
 

7. Ärenden 
 
A. Regelrevidering 

Arbetet med regelrevidering fortgår och planeras vara klart under 
december.  
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B. Skrivelser om JSM-klasser 
Endurosektionen har mottagit skrivelser angående de nya 
juniorklasserna; Junior och Youth U21. Sektionen besvarar 
skrivelserna under vecka 50. 

C. Skrivelse om Novemberkåsan  
Endurosektionen har mottagit en skrivelse om Novemberkåsan i 
Bollnäs. Skrivelsen delas vidare med arrangör Bollnäs MK och SMK för 
vidare hantering.  

D. Tryck av regelböcker 
Sektionen har beslutat att trycka SR för 2023. Böckerna kommer att 
distribueras ut till tävlingsledare och supervisors.  

 

8. Kommande sektionsmöten 
22 januari Arlanda tillsammans Åke Knutsson som är kontaktperson i 
styrelsen.  
 

9. Mötet avslutades 
Mötets avslutades.  
 
Vid protokollet  Justerat via e-post 
Philip Lund 2022-12-06  GB, PL, JA 2022-12-21 
 

    
 


