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Deltagare Svemo 

Göran Bengtsson (GB)  Ordförande 

Patricia Eneroth (PE)  Ledamot 

Johan Andersson (JA)  Ledamot 

Philip Lund (PL)  Koordinator 

Åke Knutsson  Svemo Styrelse 

 
 
 
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 (PE)  

Patricia har tillsammans med hjälp av Eva på kansliet påbörjat 
periodiseringen av budgeten för 2023. Periodisering av ISDE kvarstår.  
 
Endurosektionen beslutade att följa den skattefria reseersättningen om 
25kr/mil fr.o.m. 2023. Beslutet gäller sektionens ledamöter samt alla 
adjungerade.  

 
B. FIM (PE) 

Inget att rapportera.  
 

C. FIM Europe (PE) 
Första deltävlingen av SuperEnduro Cup kördes i Riesa och andra i 
Budapest i februari. Det kommer inte köras någon FIM Hard Enduro 
Cup under 2023, men målet är att köra 2024. FIM Europe siktar på en 
tävling för Ungdomsenduro Cup i Italien under våren/sommaren.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Fokusområden för 2023 ska rapporteras till kansliet. Endurosektionen 
uppdrar Johan att se över möjligheten att införa ABC-prov som 
förkunskapskrav för förarlicens i enduro.   
 

E. Statistik förarlicenser 
Endurosektionen tog del av licensstatistiken för december. Vi ser en 
minskning av licenser jämfört med samma period 2021. Vi har 8470 
förarlicenser i år, jämfört med 9269 förra året vilket är en minskning 
med ungefär 8,7%.  
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F. Elitgrupp 
Information från elitförarmötet har skickats ut digitalt till alla elit- och 
juniorförare. Informationen innehåller grundförutsättningar för 
deltagande vid internationella tävlingar och mästerskap, samt 
elitgruppens organisation och målsättning för satsningen 2023. All 
information finns även publicerad på www.svemo.se  

  
G. Miljö 

Endurosektionen avser att skicka ut information till alla tävlingsledare 
om krav på miljömatta under elverk vid tävling enligt NT 13.11.1.  

 
Patricia kontakta Max Larsson om att åka ut på tävlingar under året.  

 
H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  

SM- och USM-tävlingen i Malmö har tvingats ställas in till följd av ej 
beviljat tillstånd lokalt. Finspångs MS har ersatt USM-tävlingen och 
kommer genomföra tävlingen den 6 maj. Endurosektionen tackar 
Motocrossektionen och Tommy Allansson för samarbetet med att flytta 
MXSM för att underlätta för Enduro-SM.  

 
I. VM 

Första VM-deltävlingen genomförs i slutet av mars. SuperEnduro VM 
har inletts där två deltävlingar är genomförda.  

 
J. EM 

Inget att rapportera.  
 

K. Utbildning 
Endurosektionen kommer genomföra en fortbildning tävlingsledare den 
25 mars i Norrköping. Philip lägger ut nyhet och skickar ut info till alla 
tävlingsledare.   
 

L. VM Skövde 
Planering för VM i Skövde fortskrider. Paddock kommer ligga vid 
Billingehus.  
 

M. E-bike 
Endurosektionen efterlyser personer som är intresserade av att arbeta 
med elverksamheten inom enduro.  

 
N. RIG 

Göran och Philip deltog vid antagningsintervjuerna för elever som sökt 
till RIG med start ht 2023. Information om de åtta uttagna förarna finns 
publicerad på svemo.se.    

 
5. ISDE 

Endurosektionen har i samråd med elitgruppen beslutat att endast skicka ett 
juniorlag till Argentina i november. Hotell och flyg kommer att bokas under 
vecka 4.  

 
6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Endurosektionen har reviderat sitt beslut om rekognosering av prov vid SM 
och USM. Förarna får gå prov fr.o.m. 06:00 dagen före tävlingsdag.  

http://www.svemo.se/
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7. Ärenden 

 

A. Återstart elitidrott 
Endurosektionen fick i uppdrag att se över projekt för återstart av 
elitverksamheten. Tillsammans med elitgruppen har sektionen tittat på 
områden för återstart och ansökan kommer skickas in till Annika på 
kansliet. Philip och Stefan förtydligar ansökan innan den skickas in.  

B. Tredjepartsförsäkring  
Endurosektionen har tillsammans med Åke i styrelsen tittat på 
tredjepartsförsäkring vid typ 1-tävling. Komplettering kommer göras i 
SR för 2023.  

 
C. Kartläggning av elitsatsning 

Svemo kommer göra en central studie med syfte att undersöka hur 
andra federationer arbetar med elitsatsning. Studien kommer fokusera 
på motocross, enduro och trial och Endurosektionen har fått i uppdrag 
att utse en representant för enduro som kan delta i arbetet. 
Endurosektionen diskuterade förslag på representant och kommer 
tillfråga aktuell person.  

 
8. Kommande sektionsmöten 

15 februari kl. 17:30 Teams 
20 mars kl. 18:00 Teams  
 

9. Mötet avslutades 
Mötets avslutades.  
 
Vid protokollet  Justerat via e-post 
Philip Lund 2023-01-22  GB, PL, JA 2023-01-24 
 

    
 


