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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)  

Vi följer budget för 2023.  
 

B. FIM (PE) 
Det har blivit förändringar i tävlingskalendern för Hard Enduro. 
Tävlingen i Syd Afrika är ersatt med en tävling i Spanien den 13–15 
oktober.  
 

C. FIM Europe (PE) 
Endurosektionen har beslutat att skicka representant till EM 
Minienduro i Italien 24–25 juni.  

 
D. Säkerhet (JA) 

Säkerhetsrådet har nästa möte 3 april. 
Sektionen rekommenderar klubbar att införskaffa hjärtstartare.  
 

E. Statistik förarlicenser 
Endurosektionen tog del av licensstatistiken för februari. Vi ser en 
minskning av licenser jämfört med samma period 2022. Vi har 4573 
förarlicenser i år, jämfört med 4688 förra året vilket är en minskning 
med ungefär 2,5 %. 

 
F. Elitgrupp 

Arbetet fortgår med de kommande träningslägren.  
  

G. Miljö 
Miljöforum genomförs den 7–8 oktober på Arlanda.   
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H. SM/JSM/DSM/VRM/USM  
Joakim Ljunggren fortsätter som course inspector vid SM och Robert 
Friberg vid USM.  

 
I. VM 

Det är 11 förare anmälda till första VM-deltävlingen i Italien. PE är 
anmäld som delegat.  

 
J. EM 

Det är 5 förare anmälda till första EM-deltävlingen. Robert Svensson är 
anmäld som delegat.  

 
K. Utbildning 

Endurosektionen gick igenom kommande utbildningar och pågående 
utbildningsarbete.  

 
- Den 25 mars är det fortbildning för befintliga tävlingsledare i 

Norrköping. Det är 12 personer anmälda och JA kommer hålla i 
fortbildningen.  

- Endurosektionen beslutar att Per Lennerman kan agera mentor för 
nya supervisors vid deras första uppdrag.  

- Det pågår en översyn av hur guldhjälmsutbildningen för motocross 
och enduro kan samköras. Syftet är att kunna förenkla 
genomförandet av utbildningen för klubbarna och för förare som 
vill lösa licens i båda grenarna.  

 
L. VM Skövde 

Arbetet fortgår med tävlingen och tilläggsreglerna är snart färdiga. PL 
kommer att närvara vid tävlingen.  
 

M. E-bike 
Inget att rapportera.  

 
N. RIG 

PL deltog vid RIG-möte nere i Sävsjö, tillsammans med Jenny från 
kansliet och ordförande Robert Svensson. Vid mötet diskuterades den 
elevenkät som skickats ut till eleverna och Vrigstads bana besöktes. 
Hallen som Sävsjö kommun bygger till RIG, ligger precis intill banan 
och kommer ha 30 mekplatser, tvätthall, gym, undervisningslokal m.m. 
och beräknas stå klar i juli. Rekryteringsprocessen för endurotränare 
pågår.  

 
5. ISDE 

Arbetet fortskrider enligt planering. FMCK Skövde har anmält att de kommer 
delta med ett klubblag.  
 

6. Beslutfattande frågor mellan mötena 
Endurosektionen har inte haft några beslutsfattande frågor sedan 
föregående möte.  
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7. Ärenden 
 
A. Möte med SM-samordnare och elitgrupp 

Endurosektionen avser att genomföra ett möte tillsammans med SM-
samordnaren och elitgruppen den 10 september, i samband med sista 
SM-tävlingen. Stefan Holm meddelar vilka som ska närvara vid mötet 
från elitgruppen.  
 

B. Medlemsmöte/höstmöte  
Frågan bordläggs till kommande möte.  

 
8. Kommande sektionsmöten 

19 april 18:00 
1 juni 12:00 
 

9. Mötet avslutades 
Mötet avslutades.  
 

 
Vid protokollet  Justerat via e-post 
Philip Lund 2023-03-15  GB, PL, JA 2023-03-22 

  
 


