Möte Säkerhetsrådet
Via Teams
12 april 2021 kl. 19.00 – 20.20
Deltagare: Ulla Peterson, Madeleine Englund, Magnus Markenfelt, Ola Hansson, Ulf Sjövald,
Johan Ydreborg, Tony Olsson.
Förhinder: Anders Berggren, Patrik Kerttu, Johan Andersson.

Mötesanteckningar
1. Välkomna/Introduktion
Ulla hälsar alla välkomna till kvällens möte i Säkerhetsrådet.
Samtliga närvarande gör en kort presentation av sig själva med anledning av att Tony är
ny som Koordinator i Säkerhetsrådet.
2. Fokusområden/Handlingsplaner 2021
Respektive deltagare informerar hur arbetet fortskrider enligt de handlingsplaner som är
framtagna för 2021. Dom flesta fokusområden verkar rulla på, men det finns även en del
begränsningar med anledning av rådande Coronarestriktioner.
Roadracing, Minimoto: Förbereder för ny säsong, många anpassningar med anledning av
Coronapandemin. Fokuserar i år på besiktning av hjälmar och har tagit fram ett
klistermärke som kommer att appliceras på godkända hjälmar, detta är framtaget
tillsammans med ZID Profilbyrå i Linköping.
Track Racing: Fortsätter arbetet med fjädrande staket i utgångarna av respektive kurva.
Man jobbar även med en klubb för att testa andra stoppljus för att på sikt kunna reducera
antalet flaggvakter på innerplan.
Trial: Alla klubbar har fr.o.m. i år en säkerhetsansvarig, dennes arbete kommer att
utvärderas i höst i samband med trialriksdagen i Kinnarp.
MX: Banchefsutbildningen är avklarad för i år, men man kommer att fortsätta med detta
då man ser behovet. Man jobbar även mycket med flaggvakternas positioner och deras
säkerhet, men detta är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid.
Dragracing: Det händer inte så mycket inom Dragracing för tillfället, dom är lite skeptiska
till om det kommer att kunna köras några tävlingar 2021. Man avvaktar och följer
utvecklingen.
Supermoto:
Snöskoter:
Enduro:
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3. Möten 2021
Säkerhetsrådet har fortsatt förhoppning att kunna ha ett fysiskt möte och närvara på
någon grens tävling under hösten. Ulla och Tony tittar på möjliga alternativ men gruppen
är överens om att det måste i så fall ske i augusti eller september.
4. HLR/L-ABC-tävlingen
Den 28 februari öppnades HLR/L-ABC tävlingen i Idrottens Utbildningsplattform (IUP), där
samtliga medlemmar med förar- och funktionärslicenser uppmanas delta för att
uppdatera sina kunskaper i detta viktiga område. Tävlingen pågår till den 30 april,
därefter kommer 50 vinnare av ett First Aid Kit att lottas fram.
5. Övrigt/Info
5.1 Fråga från förra mötet gällande inbyggd kamera i glasögon/hjälm
Det tillverkas idag både hjälmar och glasögon med inbyggda kameror, säkerhetsrådet
följer utvecklingen, men är överens om att följa FIM,s regelverk när det gäller
godkända hjälmar.
5.2 Hjärnskakningar inom sport
Tony delger lite information att man i Storbritannien på uppdrag av Rugby Union
under fyra år har forskat och testat 156st Rugbyspelare med misstänkta
hjärnskakningar genom salivtester. Enligt studierna så säger dom att man har fått ett
resultat med 94% noggrannhet. Om den här forskningen fortsätter i en positiv
riktning så skulle det i framtiden även kunna vara något för Motorsport, fortsättning
följer.
5.3 Legitimationsbrickor
Legitimationsbrickor för 2021 är utskickade till Säkerhetsrådets medlemmar.
5.4 Träffpunkt Svemo med distrikt och sektioner den 17/4
Ulla och Tony tar fram information som ska delges på träffpunkten.
6. Kommande möte
Måndag den 7 juni, kl. 18:30 via Teams.
Anteckningar
Tony Olsson,
Koordinator Projekt & Säkerhet
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