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Protokoll extra styrelsemöte 

Möte: Styrelsemöte 2020:11  
Tid: 2021-01-07, 19:00 – 20:00 Plats: Teamsmöte pga Covid-19 

  
Närvarande: 
 
Tobias Hansson (TH)  Vice Kårchef, kassör 
Staffan Björk (SB)                     Sekreterare 
Christian Ternblad (CT) Suppleant 
Allan Gustavsson (AG)             Ledamot 
Mats Palm (MP)                        Ledamot 
Mikael Larson (ML)                   Adjungerad  

 
Frånvarande:  
Anders Jansson (AJ)             Suppleant    
Rasmus Persson (RP)           Kårchef 
Lars-Göran Forsberg (LF)    Adjungerad 
Anders Larsson (AL)             Ledamot   
 
Övriga närvarande: 
 

  

1.§ Mötets öppnande.  

Tobias förklarade mötet öppnat. 

  

2.§ Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 

Mötet är kallat med kort varsel. 

 

3.§ Utsedda att justera protokollet 

Tobias Hansson och Allan Gustavsson utses till att justera protokollet. 

 

4.§ Dagordning. 

Träning på Revingehed 

Kan vi fortsätta med vår organiserade träning under rådande pandemi. 

 

Bakgrund 

Vi reagerade snabbt på pandemiläget och införde redan i 5 april restriktioner på antalet tränande 
med krav på föranmälan och uppdelning i separata depåer.  

Vi följde smittspridningsläget mycket noga och hanterade rekommendationer och krav med direkta 
åtgärder utan dröjsmål. 

Efterhand såg vi att vi kunde anpassa vårt arbetssätt för att optimera säker och väl kontrollerad 
träning.  
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Dessutom kunde vi se att medlemmar mer och mer anpassade sig till allvaret vi stod inför och med 
ett ökat ansvarstagande. 

Vi följer kontinuerligt och mer eller mindre i realtid pandemiutvecklingen. Dels smittspridningens 
omfattning, dels belastningen på vården. 

I samband med skärpningen i oktober togs direkt kontakt med Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddet i Skåne för att inhämta deras råd avseende vårt sport. Vi ser att vi dels bedriver vår 
träningsverksamhet på ett ytterst ansvarsfullt sätt och med direkt kunskap om smittspridningsläget 
och vårdens situation. 

I Revinge & Enduro-gruppen följer vi utvecklingen i siffror och via våra personliga kontakter.  

Det skärpta läget i vården gör att vi med kort varsel ställer in träningen 19 december. 

Inför säsongsstarten 9 januari bedömer vi att vi har förutsättningar att återuppta träningarna. 
Smittspridning är ett problem som vi hanterar på ett utomordentligt sätt vid det här laget. Risken för 
allvarliga olyckor med risk för belastning på intensivvården bedöms som relativt låg. Dock kommer 
ytterligare ett antal åtgärder vidtas med start inför träningen den 9 januari för att minimera risken 
för personskador, se nedan. 

Sammantaget har vi gjort bedömningen att träning kan genomföras.  

Den är viktig för att folk ska må bra och få vara fysiskt aktiva. Vi anser också att vi med aktiva 
åtgärder kan riskminimera och till syvende och sist är det ett personligt ansvar att skydda sig och 
andra. Under våren och hösten har vi byggt upp ett gemensamt ansvarstagande och mycket väl 
fungerande rutiner. 

 
Vidtagna åtgärder för att minimera risken för personskador vid träning 
 
Träningsvärdarna skall vara väl insatta i vad som gäller vid träning under dessa speciella förhållanden. 
Inledningsvis är Anders Larsson, Mikael Larson, Allan Gustavsson och Staffan Björk träningsvärdar. 
 
De olika banorna provkörs av erfarna förare (banchef) i god tid innan träningen påbörjas. Detta för 
att identifiera ev. risker, och minimera dessa genom att t.ex. leda om spåret, eller stänga av vissa 
partier av banan. 
 
Vid det obligatoriska förarmötet fokuserar vi, vid sidan om den ordinarie informationen, på 
information om ”hur man tränar säkert”, vi följer också upp att vår information gått fram genom 
kontroller och samtal med de tränande. 
 
Exempel på information med inriktning på säker träning: 
 

• Personlig skyddsutrustning, minimikrav vad Svemo                                                                                       
kräver men gärna en högre skyddsnivå. 

• Motorcykeln, t.ex. lämpliga däck för underlaget. 

• Vikten av att ta det extra försiktigt, inte köra på gränsen av sin förmåga och att visa extra 
mycket hänsyn. 
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Under träningen har träningsvärdarna ansvar för att tillse att träningen genomförs på ett så säkert 

sätt som möjligt. Var och en har dessutom ett stort personligt ansvar för att göra sin egen och 

träningskamraternas träning så säker som möjligt.  

Tränande som inte följer våra regler och träningsvärdarnas anvisningar kan komma att tvingas 

avbryta sin träning. 

 

Barn och ungdomar 

För våra barn och ungdomar gäller i grunden samma förutsättningar som för de vuxna, dock kommer 

träningen till största delen bedrivas som organiserad träning under ledning av ungdomsledarna. 

Målsmännen till de tränande barn och ungdomarna uppmanas att i ännu större utsträckning än 

tidigare tillse att deras barn och ungdomar tränar på ett säkert sätt och inte utsätter sig för onödiga 

risker. 

 

Vid träningspassets slut 

Träningsvärdarna upprättar en rapport över dagens träning. 

Rapporten innehåller bl.a. följande: 

• Datum för träningstillfället 

• Antal deltagare 

• Vad som informerats vid förarmötet 

• Vilka kontroller som utförts och resultatet av dessa 

• Tillbud / skador 

Rapporterna skall sparas i Dropbox i mappen ”Träningsrapporter”. 

 

13 § Nästa möte: 

Datum: 2021-01-18     

Tid: 18:00  

Plats: Digitalt via Teams 

 

14 § Mötet avslutas.  

 Tobias avslutade mötet. 
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Protokollet skrivet av: 

   

Staffan Björk 
 
  

  

Protokollet justerat av:  

  

 

 

Allan Gustavsson  Tobias Hanson 
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