PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 8 2015-07-23
2015-07-23 (20:00-22:00) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Arne Hedin

Adjungerad

Gäster
Cerry Holmgren

Elitsamordnare

Lars Nordgren

Förbundskapten

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Lars hälsade alla välkomna samt öppnade årets åttonde sektionsmöte.
Mötets dagordning godkändes.

2.

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars Edvardsson
Sekreterare: Lars Edvardsson
Justerare: Jonas Bergqvist

3.

Ekonomi
Är i balans.
När behöver budget för 2016 vara klar, kolla med Tibbling. Nisse, Jonas och Lars upprättar ett
utkast under hösten.
Elitsatsningens budget Är i balans.

4.

Ärenden

4.1

Lag NM
Lars Nordgren informerade om statusen, har pratat med alla förare, utsett två minder och en
lagledare till varje lag och sett till att lagen är anmälda.
Nordgren är lagledare för Seniorerna och Jonas Bergkvist för Juniorerna.Martin Lagergren och
Hans ”Biffen” Christensson bli minder för seniorerna, Peter Lundin och Johan Alfredsson för
juniorerna.
Mindern kommer få en viktigare och tydligare roll.
Blir inget Damlag, bara en svenska anmäld.
Lars E anmäler +40 laget på fredag (Conny, Mikael, Björn och Magnus) sista anmälningsdag 26/7.
Tävlingskläder till Senior och Junior är beställda. +40 kör med förgående års ställ.

4.2

Lag VM
Lars N informerade.
Lars E blir lagledare eftersom Lars Nordgren inte kan resa ner (sonen gifter sig)
Laget skall vara anmält senast 20/8.
Cerry redovisade planeringen av Lag-VM resan, boende, transport av cyklar mm.

4.3

Elitsatsning
Planerade träffen i samband med X-trial landskampen i Uddevalla (som är inställd) blir i Lilla Edet
lördagen 1/8. Lars N och Cerry informerade.
Kommer bli filmning och teknikstudie med hjälp av appen ubersense.
Calle Olofsson (från Lilla Edet) har lagt ett antal sektioner utformade med tanke på kommande
NM.
Arne kommer hjälpa till med filmning och TVn.
Lilla Edets motorklubb var mycket positiva till att vi vill komma och låna deras anläggning.

4.4

Reklamkontrakt
Cerry redovisade hur det går med reklam på nummervästar, landslagskläderna, mm.
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4.5

X Trial avtal
Avtalsförslaget är överlämnat till Fränden, han tittar igenom och återkommer till Henrik. Viktig
att det inte drar ut på tiden med tanke på Cerrys arbete med att hitta sponsorer.
Efterfrågade uppgifter ifrån Annika Nykvist på RF gällande SM veckan i Piteå 2016 är inskickade.

4.6

SM Tävlingarna
På förra mötet fick alla i uppdrag att återkoppla till Anders om hur vi vill ha mallen för
tilläggsregler och inbjudan, eftersom inga förslag kom in kvarstår frågan.
Nisse redovisade status för intresset att arrangera SM 2016.
De som anmält intresse för att arrangera SM 2016 är just nu Kinna, Timrå, Tiger, Sotenäs och
Partille.
Ej svarat: bla Kungsbacka, Finspång, Ale. Nyköping kan inte detta år.
Nisse ser till så att klubbarna skickar in det formella ansökningsdokumentet.
Norge vill att vi samordnar Norska mästerskapen med SM datumen, vi tar med detta i
planeringen.

4.7

Utbildning
Nisse redovisade arbetet med materialet för vad som gäller för att vara funktionär, har gjort en
folder som han mailat ut till alla i gruppen för kontroll och synpunkter, alla kollar och
återkommer. Läggs ut på hemsidan när den är klar.
Nisse arbetar även med uppdatering av tävlingsfunktionärsutbildningsmaterial och redovisade
hur arbetet fortgår. Måste vara godkänt av både Svemo och Sisu innan vi kan lägga ut den på
hemsidan.
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4.8

Delegater till EM
Ungdoms EM
Belgien: Peter har inte återkommit om han kan ta denna tävling men vi utgår från det.
Schweiz: Magnus
Bra om vi till nästa år även kan ha delegat/någon annan person som är med och hjälper till även
på stora EM.

4.9

Frågor från Träffpunkt Trial
Jonas har mailat ut förslag till klubbarna från grupparbetet på träffpunkt trial om att köra 125 cc
från 12 års ålder, att ersätta 80 cupen med en klass för både 80 och 125 samt om det finns
intresse att anordna träningsläger under 2016.

5.

Övriga frågor
Per Westling har varit kontakt med Mhf, vi har inte fått någon information hur det gick.
Skall vi ha en ungdomsklass i NM, (13-16 år och 125 cc) Jonas och Lars tar med frågan på
kommande möte med våra nordiska grannar. Jonas kollar hur det blir med nytt möte.
Arne informerade att det eventuellt inte blir någon VM-deltävling i Spanien.
Jonas föreslog att vi sätta ihop en grupp som jobbar med barn, ungdomar, eltrialen mm
Diskussion om Mhf och Svemo och vad som kan göra det mer intressant att lösa Svemolicens.
Nisse kan inte vara med på nästa möte pga utlandsresa men han kontaktar Lars och lämnar över
status på sina frågor innan han reser.

6.

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 28 augusti klockan 20.00.
Mötet hålls som telefonmöte.

7.

Avslutning
Mötet avslutades.
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