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1. Mötets öppnande
Bertil Bergström hälsade deltagarna hjärtligt välkomna och speciellt till de 2 nya
medlemmarna i Barnkommittén Anders och Therése. Bertil redogjorde därefter kort
för vad som skett inom barnverksamheten under hösten 2004.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Genomgånga av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom utan åtgärd.
4. Budget 2005
Mötesdeltagarna tog del av de ekonomiska rapporterna samt budgeten för BK 2004.
BK informerade om tilldelad summa för 2005års verksamhet och fick i uppdrag att
göra en grov fördelning av denna summa. BK informerades även att samtliga
reseräkningar ska godkändas av Anders som därefter vidarebefordrar dessa till
SVEMO kansli för utbetalning.
5. Ev ändringar i reglementet efter seminarierna och sty protokoll 8/2004 P.101
Här diskuterades möjlighet för Nordiskt deltagande i guldhjälmstävlingar och svenska
förares deltagande i Nordiska tävlingar.
Vilka försäkringar gäller? Föreningar som låter utländska förare delta i svenska
tävlingar försätter sig i en svår situation.
BB redogjorde för hösten seminarier. De synpunkter som uppkom vid dessa
seminarier kommer att fungera som ett arbetsmaterial för BK när de senast den

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

15 mars offentliggör en nyutgåva av reglementet och utbildningsmaterialet.
Mötet beslöt även att skicka ut en sammanställning från seminarierna till dem som
deltog på något av dessa. Lena Bleckman svarar för denna distribution.
BK kommer att sända en skrivelse till GS Pelle Westling som får i uppdrag att vid sitt
kommande möte med de nordiska federationerna, ta reda på och verka för en
samordning av regelverken för att främja nordiskt deltagande över gränserna.
6. Barnseminarier 2005
BK planerar att hösten 2005 genomföra liknande seminarier som genomfördes under
hösten 2004. Vid uppdelning på fler seminarier kommer fler åsikter och synpunkter
fram från barnledarna. Kanske kan dessa seminarier utvecklas på olika sätt och/eller
samköras med vidareutbildning av barnledarutbildarna.
Förslag framkom och barnkommittén återkommer med förslag på organisation av
”mini- barnkommittéer” på distriktsnivå. Förslag på deltagare i dessa kommittéer är
dagens guldhjälmsansvariga samt barnledarutbildarna i respektive distrikt.
7. Barnledareutbildarna
7.1 Vidareutbildning av befintliga
Förslag uppkom på att dagens barnledarutbildare bör vidareutbildas med en kurs i
presentationsteknik. Ansvaret för utbildandet av dessa ligger hos Barnkommittén och
här ses UK (utbildningskommittén) som en utbildningsresurs som tar fram och skapar
utbildningen efter barnkommitténs önskemål.
7.2 Vad händer om någon fall ifrån?
Viktigt att tänka på är att återväxten av utbildare säkras. Förslag uppkom på att
distrikten ska få ansvaret för att ta fram lämpliga kandidater för framtida
barnledarutbildare. Ett brev kommer att skickas till distrikten, för ett uttalande om de
är nöjda antalet utbildade utbildare i respektive distrikt.
8. Utbildningsmaterialet
8.1 Bronshjälmen Barn OK?
Lena Bleckman presenterade utbildningsmaterialet för Bronshjälmen vilket godkändes
av mötet.
8.2 Pris för hela utbildningspaketet respektive separata delar?
Lena redogjorde kort för framtagningskostnaderna för utbildningsmaterialet och mötet
beslutade att följande priser ska gälla vid beställning av utbildningsmaterial:
100kr / st

För ett komplett utbildningsmaterial Brons-SilverGuldhjälmsmaterial, frågor, för förare och förälder + klistermärke
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60kr / st

Vid beställning av lösa delar från detta material.

Förslag uppkom på att distrikten i framtiden eventuellt kan ansvara för distributionen
av dessa Brons-, Silver och Guldhjälmsklistermärke.
8.3 Revidering eller omarbetning av vuxendelen?
Viktigt är att först se över reglementet, innan utbildningsmaterialet revideras. Därefter
se om dessa eventuella justeringar av reglementet påverkar utbildningsmaterialet.
Förslag uppkom på att barnledarutbildarna ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på
detta material. Lena Bleckman översänder ”Vuxendelen” till Anders Näslund inför en
eventuell revidering
8.4 Ska reglementet ligga med i utbildningsmaterialet
Mötet var eniga om att reglerna inte ska bifogas utbildningsmaterialet, däremot ska det
informeras om var reglementet går att hitta. Kursledaren ska däremot få reglerna
bifogade till sitt material.
8.5 Behövs ett handledarmaterial?
Frågan bordlades tillsvidare
9. Vilka möten förväntas BK delta i 2005?
Följande möten framkom som viktiga efter att Anders Näslund efterlyst en kalender på
de möten och träffar barnkommittén förväntas delta i.
- Träffpunkt SVEMO
- Utbildningskonferensen
- Styrelsemötet då Barnkommittén särskilt inbjuds
Anders informerades även om den rapportering han och barnkommittén förväntas göra
i form av kvartalsrapporter, mötesprotokoll samt verksamhetsbeskrivning för luntan
vart annat år.
Kvartalsrapporterna ska skickas till handläggaren för BK som därefter via Bodil
vidarebefordrar dessa till SVEMO Styrelse.
UK upplyste om att en i kommittén bör utnämnas som utbildningsansvarig
10. Övriga frågor
11. 10.1Rundbana
Här diskuterades de olika disciplinernas intresse för guldhjälmsutbilningen.
Utbildningsmaterialet och reglerna för Rundbana bör också ses över i samband med
kommande revideringen av motocrossmaterialet.
Mötet var enig om att en ”kick-off” utbildning av dessa barnledare bör hållas snarast
möjligt för att återigen starta upp denna verksamhet.
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Dagens utbildade barnledare inom rundbana ska också kontaktas för att BK skall få
information om varför vissa av dem inte arrangerat några utbildningar.
Eventuell kommer delar av BK att vid Elitseriekommitténs årsmöte informera om
verksamheten. Intresserade ska snarast möjligt kontakta någon i BK för mer
information. Viktigt är att barnledarna och klubbarna på bästa möjliga sätt sprider
information och marknadsför denna verksamhet.
Mötesdeltagarna var också eniga om att motocrossmaskiner bör tillåtas på
speedwaybanorna inom denna guldhjälmsverksamhet. Detta för att underlätta
kostnadsmässigt för nybörjarna samt ge dessa större möjlighet att köra båda discipliner
och vänta med beslutet av val av disciplin. Det viktigaste är att knyta de aktiva till
verksamheten.
Tränarutbildningar
BK betonade vikten av att den ”röda tråden” hittas och att det blir ett naturligt steg
mellan barnledarutbilningen och ungsdomstränarutbildningen.
Önskemål framkom även att en utbildning liknande dagens guldhjälmsutbildning ska
bli det ända sättet att ta en licens, för att säkra en god kunskapsnivå hos samtliga som
börjar med motocross oavsett ålder.
12. Nästa möte
Barnkommittén återkommer med närmare besked för tidpunkten för nästa möte.
13. Avslut
Mötet avslutades och Bertil Bergstöm tackade deltagarna för ett givande möte.
Vid protokollet
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