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Deltagare Svemo 

Madeleine Englund  Sammankallande 

Börje Andermård  Ledamot 

Urban Claesson  Ledamot 

Frank Sundberg  Ledamot 

Lars-Ivar Westgaard  Ledamot 

Jonas Nordberg   Koordinator 

Annika Petersson                                  Svemo (Gäst) 

Tony Olsson                                          Svemo (Gäst) 

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Madeleine öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Den 
utskickade dagordningen godkändes. 
 

2. Val av justerare 
Lars-Ivar valdes att justera mötesprotokollet. 
 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

4. Ärenden 
 
4.1 Svemosektionen - Ansvar, lojalitet och central representant. Allmän info 

kring pågående projekt. (Annika & Tony) 
 
Tony och Annika presenterar och går igenom uppdragsbeskrivningen & 
verksamhetsplanen för Svemo-sektionen.  
Tony går igenom ansvar, lojalitet, jäv och policys för en central representant.  
 
Annika pratar om S12 som är ett projektnamn för nya regelplattformen. 
Projektet har en vision om en enklare regelbok genom bättre kapitelindelning 
och sammansättning av NT&SR.  
 
Annika presenterar projekt som sker under elitverksamheten. Projektet med att 
ta fram en tydlig elitsatsning under Svemo har pågått i flera år. Annika ska 
under året besöka andras förbunds elitverksamhet.  
En tydlig sammansatt elitverksamhetsplan väntas kommuniceras nästa år. 
Snart går ansökan ut för nästa säsongs Svemo-Challenge, som är en del av 
detta projekt. 
 

4.2 Återstartsstöd – elitidrott 

 
Vi har nu fått från RF att vi kan söka återstartstöd för Elitidrott, de har även gett 
oss flera alternativ för projekt som vi kan söka återstartstöd för. 
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Svemo styrelse har prioriterat Motocross, Enduro och trial i den centrala 
elitsatsningen 2023, där vi ska se över hur andra länders elitverksamhet 
genomförs i flera olika länderna. 

 
4.3 X-trial 

 
Sektionen diskuterar om det finns något vi saknar eller om allt är redo inför 
tävlingen. Banderoller, västar och medaljer finns på kansliet. Annika kommer ta 
med. 

 

4.4 Teams-grupp 

Sektionen beslutar att börja använda Teams för att samarbeta i. Här kan 
sektionen dela filer och kommunicera på ett smidigt sätt. 

 
4.5                Elitsatsning 
 

Sektionen diskuterar hur vi kan kommunicera elitverksamheten bättre. Arbete 
med kommunikation via nya hemsidan där Annika ansvarar för elitdelen. 
Sektionen pratar om att tydliggöra målbilder. 
 

4.6 Förbundsavtal 
 

Förbundskaptensavtalet för 2023 har reviderats och beslutats att vara klara för 
utskick. 
 

4.7                Säkerhetsrådet 
 

Tony går igenom säkerhetsarbetet. Visionen ” Ingen ska skada sig för livet”. 
Säkerhetsrådet tidigare arbete presenteras. 
Licensspärrar vid misstänkta hjärnskakningar. Supervisors/tävlingsledaren har 
behörighet att spärra. Licensspärren går till licensavdelningen och sedan till 
säkerhetsrådet. Föraren får information vid licensspärr. 
Kravet till 2023 är också den nya utbildningen Return to race som alla förare 
måste gå för att kunna lösa licens. Det finns även en ny manual hur man 
besiktar hjälmar riktat till besiktningspersoner. 
Klubbar ansvarar för att rapportera skador. Mer info hittar man på hemsidan. 
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4.8 Handlingsplan Säkerhet 
 

En handlingsplan är framtagen av sektionens tidigare (Madeleine) 
säkerhetsansvarig 
 

4.9 Utbildningsgruppen 
 
 Tävlingsledare grundutbildning hålls i början av februari av Lars Nyberg. 

Trialsporten behöver fler tävlingsledare & funktionärer, sektionen diskuterar hur 
vi når ut. 
Sektionen skall ta kontakt med klubbar för att få fler anmälda. Visionen är att 
fler utbildningar och prover skall finnas i utbildningsplattform.                        
 

 Sektions-domarutbildningen ska byta namn till observatörsutbildningen 
 
4.10 Ansvarsområden sektionen 

 
Sektionen har fördelat roller för året (adjungerande visas inte här), se ned: 

 Särskilda ansvarsområden: Ansvarig inom sektionen
 Sammankallande Madeleine Englund 

  Ekonomi  Madeleine Englund 
  Miljö  Madeleine Englund  
  Barn/ungdom/bredd Börje Andermård.   
  Classic   Frank Sundberg 
  Elitsatsning/Elitstöd Frank Sundberg 

 Utbildning  Lars-Ivar Westgaard & Madeleine  
  Säkerhet   Lars-Ivar Westgaard  
  SM-samordning  Urban Claesson & Madeleine 

 Regler/Sammanställning   Urban Claesson 
  Internationella Mästerskap Börje Andermård 

 Nordiskt/Int. Samarbete Madeleine Englund   
  Media (Sociala Medier) Koordinator (Jonas)  
4.11 Årshjul 

 
Sektionen har ett årshjul (excell) för att underlätta se vad som kommer, detta 
ska under året försökas fyllas på. Detta är ett bra dokument för framtida 
sektionsmedlemmar. 
 

4.12 Träffpunkt/Trialriksdag Trial 
 

Struktur, plats och synpunkter på Träffpunkt/Trialriksdagen efterlyst, detta för 
att kunna förbättra agendan. 

 
4.13 Mötesplan 2023 

Bordläggs till nästa möte. Sektionen försöker lägga ett schema för 
sektionsmötena för 2023. Detta för att kunna publicera, så att alla kan ta del av 
när det sker. 
 

4.15 Resultathantering 
 Sektionen ska undersöka klubbarnas behov med det relativt nya systemet. 
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5 Rapporter 
5.1     Förarlicensstatistik 

 
 Sektionen har tagit del av nuvarande statistiken.  

5.2 Ekonomi 

 

 Sektionen har tagit del av 2022 bokslut 

 

5.3  Säkerhetsråd 

 -  

 

5.4 EM 2023 

 

 Börje (Ale TK) rapporterar om planeringen. 

 Det finns ett stort funktionärsbehov. Sektionen efterlyser. 

 

5.5                    NM 2023 

 

 Madeleine rapporterar. 

 Det finns även här ett stort funktionärsbehov. 

 

6 Övrigt 

 Regler 

 Eventlicens? / prova på-licens 

 

5. Nästa möte 
 
21/2 kl.18:00 Teams 
 

6. Mötet avslutades 
Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet   Justerats av 
 
Jonas Nordberg   Lars-Ivar Westgaard 
2023-01-21    2023-01-25 


