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Plats: Blommenhof Hotell, Nyköping 

Tid: 10.00 

 

Storforum & Val till Östra MX 2019-01-19 
 

1 Mötet öppnades 

2 Säkerhet 

Sjukvård på tävling: Diskussion om olika ambulansalternativ och 
kostnader/kompetens hos personalen. 
Tips även att klubbarna inventerar om de har kvalificerad sjukvårspersonal inom 
egna klubben att komplettera med.  
 
Vid allvarliga olyckor: Östra MX har fram tills nu ställt in tävlingar efter allvarliga 
olyckor, men från och med 2019 kommer de klubbarna som arrangerar kommande 
tävling själva att få besluta om tävlingen ska köras eller ej. 
 
Förslag om att Östra MX ger ett ekonomiskt bidrag till klubb som är tvungen att 
ställa in en tävling pga tidigare allvarlig olycka- Östra MX styrelse kommer att 
diskutera i vilken form detta bäst kan göras. 
 
Krisplan: Ligger på www.svemo.se under ”För klubbar”. 
Svemo har från centralt håll skickat ut ett infomationspaket till alla klubbar 
angående säkerhet. 
 
Banbesiktning måste ske efter 1:a september. Kompletterande besiktning kan dock 
ske under årets gång.  
 
Digitala utbildningsplattformen ska lanseras av Svemo centralt under 2019.  
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3 MX SM Women 2019 
Distrikt/Svemo tillstånd krävs. 
 
Observationstävlingar kommer att köras för de som vill köra SM 2019 och ej 
tidigare har kört. Bla vårsatsningen i Veinge. 
Stockholmscrossen körs med separat tjejklass under våren. 
Dessa observationstävlingar är ett tips på vad som köra men även andra tävlingars 
resultat kan användas vid ansökan.  

4 Tävlingsinformation 2018 och 2019 
Stockholmscrossen 2018: deltagarantal fallit med ca 10% även detta år. Svårt att 
finna arrangörer. A-klassen börjar bli orimligt få, tveksamt om klassen kan 
fortsätta. Funderingar finns på om prispengarna ska dras in och om man istället ska 
ge dessa extra pengar till arrangerande klubb som extra bidrag.  
 
Mälarfräsen: första året med tjejklass som kördes tillsammans med 85G. 
85U på nedgång. U17 är OK.  
Funkar bra med TA anmälan för Mälarfräsen. 
Rekommenderar de som har X2 transpondrar att uppdatera den. 
 
24MX Youth MX Cup: Arrangerande klubbar uppmuntras att medverka i 
arbetsgruppen och komma på mötena för att utveckla serien i rätt riktning.  
24MX kommer inte längre att sponsra. Berg Racing kommer att gå in och sponsra 
tillsammans med ett konsultbolag. 
 
MX Outlet: snitt på 140 startande per tävling. Tycks få ihop rätt antal intresserade 
arrangörer för 2019.  
Noterat att i södra distriktet kommer brevlådeklubbarna att få betala extra för att 
träna på de andra klubbarnas banor. Uppsala MK har också implementerat något 
liknande detta under 2018. 
 
Serien: har eget möte efter dagens tävlingsplaneringsmöte. 
 
Svemo TA 2019: Samtliga tävlingar måste använda Svemo TA för anmälan, och inte 
egna system. Östras fasta nummerserie bygger på unika nummer för alla distriktets 
vuxna förare, vilket TA inte gör.  
 
Östras nummerserie kommer att överföras till TA utan att förarna behöver göra 
något- 2019 års anmälan kommer öppna i Östras vanliga system och förarna ska då 
reservera sitt nummer precis som vanligt. 
 
Adminhundringen har gjort att förare inte håller sitt nummer om de inte tänkt köra 
och kommer även fortsättningsvis att kunna tas ut i TA.  
 
Sponsorer där föraren inte innehar sponsorlicens kommer inte att visas framöver. 
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5 MX SM Status tävlingar 
Alla tävlingar är nu tillsatta. 

6 Riksfinal för DM deltagare 
Arrangeras av SMK Kristianstad 17-18/8 på Ripa. 
Deltävlingar för DM i Östra kommer att köras i samband med Stockholmscrossen 
och YMX. 

7 Regeländringar 
Se separat presentation. 
 

8 Val av  
a) ordförande på 1 år 
Avgående: Eva Fahlén (till förfogande). 
Årsmötet valde Eva Fahlén till ordförande. 

 
b) ledamöter på 2 år 
Avgående ledamöter (2 år): Patrik Pettersson (ej till förfogade) ,  Micke Strandberg 
(till förfogande). 
Ett år kvar: Markus Marteliusson, Ove Ekengren, Janne Andersson 
Årsmötet valde på 2 år: Bettan Wernersson, Micke Strandberg.  
 
Adjungerade 2019 för YMX blir Lars Möller, för Östra MX serien blir Patrik 
Pettersson och MX Outlet Lasse Enander. 
 

 
c) Valberedning 1 år 
Avgående: Camilla Bäckström och Marit Lundström. 
Årsmötet valde Camilla Bäckström och Andreas Eriksson. 
 

9 Val av justerare till protokollet 
Sören Östlund och Micke Bladh valdes till Justerare. 
39 klubbrepresentanter fanns på plats och representerade 23 klubbar. 
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10 Mötet avslutades 
Dagen fortsätter med tävlingsplaneringsmötet.  
 
 

 

Protokollförare: Annica Ekengren 
 
Protokollet justerat på plats 2019-01-19 av  
 

Mikael Blaad 

Sören Östlund.  
 
 


