Deltagare: Ulla Peterson, Madeleine Englund, Pernilla Ingvarsson, Ola Andersson, Ola
Hansson, Ulf Sjövald, Johan Ydreborg och Tony Olsson.
Förhinder: Magnus Markenfelt, Patrik Kerttu, Johan Andersson och Anders Berggren.

1. Välkomna
Tony välkomnar samtliga till kvällens möte i Säkerhetsrådet, Ola Andersson ersätter
Magnus Markenfelt som representant för Motocross vid kvällens möte.
2. Rapport angående arbetet med TA-id vid misstänkt hjärnskakning.
Under hösten så har ett arbete pågått med att förarens TA-id ska vara synligt i den
rapport som licensavdelningen och övriga berörda får vid en anmälan om misstänkt
hjärnskakning. Detta är nu på plats och kommer att underlätta licensavdelningens arbete
framöver.
3. Gå igenom prioriterade arbetsområden för respektive gren 2022.
En genomgång av respektive grens handlingsplaner gällande prioriterade arbetsområden
för 2022 görs av de grenar som är representerade på mötet. De grenar som inte har
skickat in sina handlingsplaner ombedes göra det senast onsdag den 10 november. När
samtliga grenars dokument med prioriterade arbetsområden är mottagna så kommer
dom att läggas ut på Svemo hemsida.
Handlingsplanen för det centrala säkerhetsarbetet där fokus fortsatt ligger på
hjärnskakningar diskuterades också. Säkerhetsrådet vill att det fr.o.m. 2022 ska vara
tvingande för samtliga förare att genomgå ”utbildningarna” i HLR/L-ABC och Return to
Race innan licensköp kan göras, om bara en ”utbildning” kan/ska göras inför 2022 så är
Säkerhetsrådet överens om att det är Return to Race som ska prioriteras.
4. Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.
5. Rapporterade olyckor
Tony informerar att vi till dags datum har femton rapporterade misstänkta
hjärnskakningar, samt en övrig rapporterad allvarlig olycka.
6. Övrigt
6.1 Power Point underlag om det centrala säkerhetsarbetet.
Ett tidigare utskickat förslag till rådets medlemmar på en PPT presentation om
Svemos centrala säkerhetsarbete diskuterades. Eventuella synpunkter och förslag på
ändringar eller tillägg i presentationen ska mejlas till Tony senast den 15 november.
6.2 Träffpunkt Svemo och Motorsportfesten.
En kortare diskussion/summering om Träffpunkten och Motorsportfesten fördes.
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7. Kommande möte
Nästa ordinarie möte i Säkerhetsrådet blir måndag den 7 februari 2022, om det dyker upp
specifika frågor som behöver diskuteras inom rådet innan den 7 februari, så kallar vi till
ett extra Teamsmöte.

Anteckningar
Tony Olsson,
Koordinator Projekt & Säkerhet
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