Protokoll Motocross nr.12, 2017-12-17

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE 12-2017
2017-12-10 (17:00-19:00) Telefonmöte
Deltagare - Svemo
Tommy Allansson
Joakim Svensson
Magnus Markenfelt
Malin Nylund
Peter Isgren

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Koordinator

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
Motocrossektionen förtydligar att för att en ansökan om annan licensklasser eller
liknande ska tas upp på möte för beslut, då måste ett utlåtande från den klubb
föraren är licensierad i och från det distrikt föraren tillhör.

2.

Val av justeringsman
Malin Nylund valdes att justera dagens protokoll.

3.

Föregående protokoll
Motocrossektionen tog del av föregående mötes protokoll nr.10, 2017-11-05 och
protokoll nr.11, 2017-11-11. Uppföljande diskussion fördes kring några ärende.

4.

Ärenden

4.1

Supervisor ansöker om att fortsätta sitt förbundsuppdrag som Supervisor i
Motocross
Motocrossektionen har tagit del av ansökan och beslutade att ej bevilja ansökan för
aktuell person som är äldre än 65 år, att vara Supervisor i Motocross. En särskild
avtackning kommer att ske för aktuell supervisors mångåriga engagemang för
Svensk Motocross.

4.2

Lukas Karlsson ansöker om Guldhjälmslicens 2018
Motocrossektionen tog del av ansökan om Guldhjälmlicens under 2018 för
ovanstående förare (20041112). Ansökan beviljades ej då förare är 14 år och inte
åberopar särskilda skäl i sin ansökan.
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4.3

Hugo Lundberg ansöker om Guldhjälmslicens 2018
Motocrossektionen tog del av ansökan om Guldhjälmlicens under 2018 för
ovanstående förare (20051214). Ansökan beviljades ej då föraren har relativt goda
resultat och avsaknad av underlag och omdöme för ansökan.

4.4

Anton och Kevin Petersson ansöker om Guldhjälmslicens 2018
I enlighet med utlåtandet från motocrosskommitteen i Södra distriktet, avslog
Motocrossektionen ansökan om Guldhjälmlicens under 2018 för ovanstående förare
båda med födelsedatum (20050529).

4.5

Anton Eriksson ansöker om Guldhjälmslicens 2018
Beslut kan ej tas för ansökan då aktuellt distrikt ej inkommit med utlåtande på
ansökan. Ärendet återremitteras till motocrosskommitteen i västra distriktet.

4.6

Anton Isaksson ansöker om deltagande i EM 65cc under 2018
Motocrossektionen diskuterade ingående ärendet och beslutade att bevilja att
ovanstående förare (20070605) tillåts delta i EM-deltävlingarna i Danmark respektive
Finland under 2018. Motocrossektionen förtydligar att föraren ej får delta i
Guldhjälmstävlingar i Sverige med ungdomslicensen. Motocrossektionen hänvisar till
gällande riktlinjer från RF där gränsnära deltagande får ske.

4.7

Anton Hagman ansöker om att använda 2017 års wildcard i MXSM under 2018
Motocrossektionen kan konstatera att aktuell förare redan har klassats upp till
Elitförare inför säsongen 2018.

4.8

Specialreglemente Motocross 2018-2019
Motocrossektionen diskuterade några av de viktiga regeländringar som sker inför
säsongen 2018-2019. Peter Isgren uppdrogs göra en sista genomgång av reglerna
och i kommande vecka skicka dem till Svemo Tävlingskommitté för godkännande.
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4.9

Statustävlingar Motocross 2018
Motocrossektionen har under den gånga veckan beslutat och tilldelat nedanstående
arrangörer följande statustävlingar i JSM, USM och Sverige Cup för säsongen 2018.
Informationen finns sedan några dagar publicerade på www.svemo.se
MXSM (MX1,MX2) & USM (125cc U17)
Landskrona MK
21-22 april
Vissefjärda CK
5-6 maj
Linköpings MS
26-27 maj
AMF Årsunda
28-29 juli
Västerås MK
25-26 augusti
Uppsala MK
8-9 september
Varbergs MK (SM-bankett) 22 september (lör)
MXSM (MX-Women
Datum för SM MX-Women meddelas när datum för EM är publicerade. SM MXWomen samkörs med MXSM om inte en tävlingskollision uppstår med EM.

Junior-SM (MX1,MX2)
Katrineholm MCC 28 april*
Rödeby CK
19 maj*
Örebro MK
9 juni*
Falköping MK
2 september
(*Samarrangeras med Sverige Cup)

Sverige Cup (MX1,MX2)
SMK Kristianstad 14-15 april
Katrineholm MCC 29 april*
Rödeby CK
20 maj*
Örebro MK
10 juni*
Limhamns MK
18 augusti
*Samarrangeras med Junior-SM

Ungdoms-SM (85cc, MX2) & Svemo Cup 85cc U Rookie
BMK Uddevalla
12-13 maj
Vrigstad MK
30 juni - 1 juli
Kils MK MC
18-19 augusti
Helsingborgs MCK
15-16 september
SM Sprintcross (Open)
Helsingborgs MCK

7 juli (SM Veckan 2018)

Lag-SM
Tibro MK

1 september
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4.10 Skrivelsen från Jan Björkenfjäll
Motocrossektionen tog del skrivelsen och vill förtydliga att man fr.o.m. säsongen
2018 infört i Specialreglementet i Motocross att Guldhjälmsutbildningen måste pågå
under minst 3 månader från första tillfället till slutgodkännandet för Guldhjälmslicens.
Det är också de Svemoutbildade barnledarna som löpande ansvarar för att
respektive förare och vårdnadshavare genomgår, fullföljer och uppfyller de krav som
ställs enligt gällande Guldhjälmsutbildningsmaterial.
5.

Rapporter

5.1

Rapport angående kommunikation och ställningstagande kring MeToo-TimeOut
Motocrossektionen tog del av och står bakom rapporten och vikten av att även
idrottsrörelsen, där Svemos verksamhet är en del, tar människors lika värde på stort
allvar och kraftigt tar avsteg från sexuella trakasserier av alla slag.

5.2

Rapport från Sven-Erik Olsson gällande genomförande av motocrosstävling
Motocrossektionen tog del av rapporten och de många värdefulla synpunkter som
inkommit från aktuell Supervisor. Motocrossektionen ser allvarligt på att
arrangörer/funktionärer inte efterlever gällande regelverk och åsidosätter säkerheten
för förare, ledare, funktionärer och publik. I samband med att reglerna för 2018
beslutas, är ambitionen att införa bestraffningsmöjligheten för de arrangörer som
bryter mot gällande regler.

5.3

Ekonomirapport (November) 2017
Motocrossektionen tog del av rapporten.

5.4

SM Sprint Motocross 2018 (SM-Veckan)
Tommy Allansson rapporterade från sitt besök på Väla Motorstadion inför
Helsingborg MCKs arrangörskap av SM i Sprint Motocross under SM-Veckan 2018.
Deltagande på mötet var även SVT som var positiva till genomförande och upplägg.
Ambitionen är att Sprint Motocrossen ska TV-sändas. Beslut väntas inom kort.

5.5

Pilotkurs Tränarutbildning Nivå 2 i Motocross
Utbildningen diskuterades och ambitionen är att snarast möjligt genomföra också en
GTU2. GTU2 blir då öppen för alla som fullföljt Nivå 1. Ambitionen är att genomföra
ge möjlighet för utbildade Nivå 1 tränare att gå GTU2. Tanken är också att Nivå 2 är
klar i hösten, då har fler möjlighet att slutföra nästa steg i tränarutbildningen Nivå 2
Tränare i Motocross.
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6.

Nästa möte
Sektionsmöte nr.13, 28 december (Jönköping)
Banbesiktning/Banbyggarutbildning, Lördag 10 februari 2018 (Arlanda Stad)

7.

Avslutning
Tommy Allansson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Peter Isgren
2017-12-17

Justerat via e-post
Malin Nylund
2017-12-19

