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Plats: Scandic Väsby 

Tid: 18.00 

 

Protokoll Östra MX möte 2017-01-25 
 

1 Mötet öppnades 

 
Närvarande: Eva Fahlén, Patrik Pettersson, Micke Strandbergh, Johnny Bäckström, 
Annica Ekengren, Janne Andersson 
 
Ej närvarande: Ove Ekengren  

 
Johnny Bäckström välkomnades som ungdomsansvarig i kommittén. 

2 Kvar sedan föregående möten 
 
Planera träning i krishantering. Boka till våren 

Lägga ut länkar på hemsidan som kan vara till hjälp vid krishantering. Efter 
ovanstående träning 

 

3 Kassör ÖMX 
 
Jennie Braun har avgått som kassör. 
Jennie fortsätter att ordna med seriefakturor, klubbfakturor tills vidare. 
Vi måste lösa bokföringsfrågan. 
 
EF tar (tills nästa möte) in info från Jennie och Maria Jansson angående vad som 
jobbet innefattar. 

 

4 Reflektioner från Storforum och Tävlingsplaneringsmötet 
 
Många klubbar var representerade och mötet flöt på bra.  
Bra att de klubbar som ska köra tävling måste vara på plats. 
Tills nästa år måste ÖMX ta beslut i förväg om hur många deltävlingar som ska 
tillåtas per serie. 
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DM arrangör måste bokas, EF kollar upp. 
DM regler: PP skickar ut det han har, övriga kompletterar. 
Lite familjehappening som tex hoppborg och sockervadd vore fint, ÖMX kan gå in 
och finansiera. 

5 Starttillstånd för SM MX Girls 
 
ÖMX har fått in ansökningar om starttillstånd, en ny rutin som inte meddelats oss 
från MX Sektionen. 
EF har ställt frågan till sektionen om hur dessa ska hanteras. 
 
Ansökan från E Garpedal och L Armandt, samt ÖMX utlåtande om dessa skickas 
vidare till MX Sektionen av EF. 

 

6 Dispensansökan 85G E. Gustavsson, Uppsala MK 
 
JB kollar upp detta med Uppsala MK. 

7 Hörlurarna 
 
Gamla lurarna finns hos Peter Svensson, trälådan med fåtal lurar står på Järva. 
 
EF hämtar.  
AE kan ta hand om dom. 

8 Östra Serien 
 
MX Sektionen/DGM har bett Örjan Bengtsson i Västra att sätta ihop ett förslag till 
enhetligt seriesystem för hela Sverige inför 2018. PP kontaktar Örjan. 

9 Verksamhetsberättelser för årsmötet 
 
Seriernas verksamhetsberättelser måste in före fredag.  
Årsmöte för ÖD 25/2. 

10 Utbildning 
 
Fler barnledarutbildare behövs. 
JB kollar. 
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Utbildningshelg Linköping planerad till 18-19/3. 
 

11 Lag SM 2017 
 
Lag SM går 7-8/10. 
Elitseriens tre främst placerade lag från 2016 får startplats. 
Utöver detta ska Östra MX ta ut tre lag. 
Lagen ska anmälas 2 månader före tävlingen. 
 
PP kollar med MX sektionen om anledningen till den tidiga anmälningstiden och 
om vi kan få köra klart serien före anmälan. 

12 Regler 2017 
 
JB kollar med MX sektionen om vilka åtgärder som supervisor/distrikt ska ta om 
arrangör inte följer de nya reglerna för barn och ungdomstävlingarna. 

 

13 TA anmälan för förare med dispens 
 
Tävlingsanmälan för dessa förare måste göras manuellt av tävlingsarrangören.  

14 Mötet avslutades 
 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Justerat på plats av sammankallande Eva Fahlén 2017-01-25 
Justerat på plats av Patrik Pettersson 2017-01-25 
 


