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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 (PE)  

Hotellet till ISDE i Argentina är betalt.  
 

B. FIM (PE) 
Vid senaste mötet i Lille diskuterades de serier som körs i enduro. 

 
- Superenduro är i full gång med tre genomförda deltävlingar. Det 

återstår två deltävlingar efter att Nice ställt in.  
- Hardenduro börjar i maj i Serbien. Junior Cup kommer att bli 

Junior-VM i år.  
- Enduro vintage kommer att genomföras i Spanien men datum är 

inte fastställt.  
- GP-serien startar i Italien i slutet av mars. Organisationsmötena 

ska delas upp på två olika datum och genomförs digitalt. Arbetet 
med att ta fram trackingsystem fortgår och hur det ska finansieras.  

 
Nästa möte blir i samband med VM i Portugal.  
 

C. FIM Europe (PE) 
Inget att rapportera.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Säkerhetsrådet har diskuterat 2023 års fokusområden för respektive 
sportgren. Endurosektionen arbetar vidare med fokusområden från 
2022 gällande ABC-prov som förkunskapskrav för förarlicens samt 
course inspector vid USM.  
 

E. Statistik förarlicenser 
Endurosektionen tog del av licensstatistiken för januari. Vi ser en 
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minskning av licenser jämfört med samma period 2022. Vi har 3868 
förarlicenser i år, jämfört med 4107 förra året vilket är en minskning 
med ungefär 5,9%.  

 
F. Elitgrupp 

Elitläger för dam är planerat vecka 11 och för herr vecka 16.  
 

William Olsen har klivit in i elitgruppen och Endurosektionen hälsar 
honom varmt välkommen. Planeringen för 2023 fortgår och till de tre 
första VM-tävlingarna kommer det finnas coacher på plats att stötta 
förarna.  

  
G. Miljö 

Inget att rapportera.  
 

H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  
Supervisors kommer tillsättas under vecka 8.  

 
I. VM 

Svemo kommer inte att köpa någon plats i paddock under säsongen 
då trailern inte kommer gå ut. Som privatförare kan du få 10x10m i 
paddock utan kostnad efter kontakt med promotorn Prime Stadium.  
 
Under 2022 var farten för hög på förarna i paddock, under 2023 
kommer hastigheten begränsas till 25km/h och detta kommer att 
kontrolleras.  

 
J. EM 

Inget att rapportera.  
 

K. Utbildning 
Övre Norra har anmält att fem tävlingsledare i distriktet önskar 
fortbildning.  
 

L. VM Skövde 
Planeringen för tävlingen fortlöper.  
 

M. E-bike 
Inget att rapportera. 

 
N. RIG 

Tjänsten som endurotränare vid RIG är nu utlyst och det är Sävsjö 
kommun som håller i rekryteringen.  

 
5. ISDE 

Arbetet fortgår med bokning av flygbiljetter. Föranmälan öppnar under mars.  
 
Klubblag som är intresserande av deltagande ska anmäla sitt intresse till 
Endurosektionen senaste den 15 mars.  

 
6. Beslutfattande frågor mellan mötena 

Endurosektionen har inte haft några beslutsfattande frågor sedan 
föregående möte.  
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7. Ärenden 

A. Återstartsstöd omgång 3 
Endurosektionen har tilldelats återstartsstöd för omgång 3 som ska 
delas ut till föreningar. Sektionen fortsätter att hantera ansökningarna 
likt tidigare. Handbok och blankett för ansökan finns på svemo.se.  

  
B. Åldersindelning för maskinklass E1 

Endurosektionen har tittat på motocrossens reglemente gällande åldrar 
för 144cc 2-takt och 250cc 4-takt. Sektionen avser att samla in 
synpunkter från medlemmar i frågan för att se över nämnda klasser.  

 
8. Kommande sektionsmöten 

20 mars kl 18:00  
 

9. Mötet avslutades 
Mötet avslutades.  

    
Vid protokollet  Justerat via e-post 
Philip Lund 2023-02-15  GB, PL, JA 2023-02-28 

 


