
 

 

Sidan 1 av 3 

Plats: Scandic Sollentuna 

Tid: 18.00 

 

Protokoll Östra MX möte 2017-05-31 
 

1 Mötet öppnades 

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

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

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

Hemsidan: listade uppdateringar från möte nr 2 ska göras. 
AE fixa ”Börja Tävla” fliken.  
JA fixa text/lämpliga länkar till flik ”Miljö”. 
Alla skicka foton till OE till flik ”Organisation”. 
Patrik fixar ”seriesidan”. 
När detta är klart lanserar vi sidan. 

Kassör ÖMX: Kortbetalningsrutin för Stockholmscrossen ska skrivas ner tydligt av 
OE och gås igenom med EF. 

3 Försäkring under barntävlingar utanför Sverige 

Guldhjälmslicensen gäller inte utomlands och Svemo har inget att göra med dessa 
tävlingar. 
Detta ligger redan på vår hemsida och ska även läggas på FB. 

4 Tävlingsansökan inlagd i TA men banan bytt 

När bana och klubb är olika så ser inte domaren licensen för rätt bana i TA. 
Om banan inte har giltig licens kan detta alltså missas. 
Eva kollar med sektionen om vad som gäller. 
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5 Tävlingsrapport från MF SMK Södermanland 
Det är noterat i tävlingsrapporten om obemannad flaggpost, folk på banområdet, 
otillräckligt med funktionärer och ingen dokumentation av ljudmätning. 
Supervisor för nästa MF tar kontakt med tävlingsledaren innan tävlingen med 
klargörande att inga brister gällande säkerheten kommer att accepteras.  
Tävlingen kommer i så fall ej att startas alternativt brytas tillfälligt fram tills att 
problemet är åtgärdat. 

6 Sektionsrådsmötet- ”Serie och klubblagsverksamhet” 
Patrik kollar status på detta med sektionen (noterat vid sektionsrådsmötet att 
förslag till detta skulle tas fram under våren). 

7 ÖMX ”policy” för begravningar 

För att göra det lika för alla och inte riskera att missa någon kommer ÖMX 
styrelsen att delta vid eller skicka blommor etc endast vid begravningar i händelse 
av olyckfall under verksamhet eller inom styrelsen. 

8 Stockholmscrossen Väsjöcrossen 5/8 
Viss tveksamhet från drivande krafter i arrangörsstaben.  
Eftersom tävlingen är både bra publicitet för sporten och en upplevelse för förarna 
så kommer ÖMX att göra vad vi kan för att stötta arrangörerna. 

9 Inställda tävlingar 
Tycks bli vanligare med tävlingar som ställs in i brist på funktionärer och 
engagemang i klubbarna.  
Även stort problem att hitta arrangörer till tävlingarna. 
Vore ett bra diskussionsämne vid nästa Storforum samt som enkät på hemsidan. 
Om krockar uppstår vid flyttade tävlingar är det viktigt att vi håller fast vid 
överenskommelsen att nya datum måste godkännas av klubb som först fått 
tävlingsdatumet.  

10 Säkerhet: bevattning på tävlingar 
Både damm och överbevattning är säkerhetsproblem. 
Oftast diskuteras dammet men att övervattna under kort tid för att slippa vattna 
senare är inte acceptabelt ut säkerhetssynpunkt. Antal gulflaggs situationer efter 
övervattning är alldeles för många. 
Bevattning bör ske i god tid före tävling samt i början av paus för att hinna sjunka 
ner i backen innan start, samt duttas under dagen vid behov - med en tidsplan som 
tillåter detta. 
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11 Mötet avslutades 
Mötet avslutades. 
 
 
Justerat på plats av sammankallande Eva Fahlén 2017-05-31 
Justerat på plats av Patrik Pettersson 2017-05-31 
 


