PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2019-02
2019-03-05 (19:00-20:00) Telefonmöte

Deltagare - Svemo
Håkan Leeman

Ordförande

Åke Knutsson

Vice Ordförande

Jonas Gustafsson

Ledamot

Josefin Lundin

Ledamot

Thomas Avelin

Ledamot

Tony Jacobsson

Ledamot

Ulla Peterson

Ledamot

Per Westling

Generalsekreterare

Anna Wilhelmsson

GS Koordinator

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.
Den utskickade agendan godkändes.

2.

Val av justerare
Josefin Lundin valdes att justera dagens möte.

3.

Ärenden

3.1

Utse adjungerad person till Svemo styrelse (HL)
Bakgrund:
Vid styrelsemötet den 27 januari beslutade styrelsen att komplettera styrelsen med en adjungerad
person för att tills vidare ersätta Fredrik Hansson. Fredrik lämnade styrelsen vid årsskiftet på
grund av anställning som grenchef på Svemo. Hanterandet av den uppkomna situationen har
också stämts av med RF jurister, för att styrelsens tolkning av stadgarna ska vara i
överensstämmelse med RF egen tolkning.

Styrelsen har sedan vänt sig till förbundets distrikt, sektioner och kommittéer för att få förslag till
namn. Ett antal namn har inkommit, och glädjande nog personer med tung erfarenhet och
kunskap.
Beslut:
Styrelsen beslutade att adjungera Robert Svensson till styrelsen fram till nästa extra alternativt
ordinarie förbundsmöte. Styrelsen vill samtidigt passa på att tacka såväl de som hört av sig med
förslag, som de som ställt sig till förfogande. Beslutet justerades omgående.

3.2

Internationellt tävlande barn under 12 år (HL)
Bakgrund:
Styrelsen har tidigare, precis som samtliga specialidrottsförbund, tagit beslut om att anta "RF
Anvisningar för Barn- och Ungdomsidrott". Detta beslut omfattar samtliga grenar och
medlemmar, och även om vissa av anvisningarna i dokumentet vållat debatt så har acceptansen
generellt sett varit stor inom förbundet. Beslutet har sedan förtydligats vid styrelsemötet 2018-1208, främst för en mindre grupp barn och målsmän inom motocross. Efter styrelsemötet i december
2018 har det framkommit att vissa nationella förbund inte accepterar en "Confirmation". Med
hänvisning till FIM Sporting Code kräver dessa förbund en "Release" för att utfärda en licens till
barn under 12 år. Styrelsen har att beakta det tidigare beslutet att följa RF anvisningar, samtidigt
som man är förbunden att följa FIM reglemente. Styrelsen vill också undvika att de barn det gäller
ska hamna i ett så kallat moment 22, där de inte kan agera utan att vara i konflikt med minst ett av
regelverken.
Problemet gäller främst motocross, och motocross-sektionen har analyserat situationen och
inkommit med en utförlig bakgrund och förslag till hanterande från Svemos sida.
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Beslut:
Styrelsen beslutade att barn under 12 år som vill delta i internationella mästerskapstävlingar inte
ska kunna göra det med en svensk guldhjälmslicens. Föräldrar som trots detta vill att deras barn
ska tävla i internationella mästerskapstävlingar får begära en release och skaffa licens i annat
land.
Vad gäller övrig internationell verksamhet för barn under 12 år vill styrelsen föra ytterligare
dialog med sektionen innan beslut tas.
Beslutet justerades omgående

4.

Nästa möte
Nästa möte är i Norrköping den 16 mars 2019.

5.

Avslutning
Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman
Godkänt via mail 2019-03-05

Justerare

Josefin Lundin
Godkänt via mail 2019-03-05
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