PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 9 2015-08-27
2015-08-27 (20:00-22:00) Telefonmöte

Deltagare
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Arne Hedin

Adjungerad

Magnus Liljeblad

Adjungerad

Peter Folkeson

Adjungerad

Tomas Avelin

Styrelsekontakt

Cerry Holmgren

Elitsamordnare

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets nionde sektionsmöte.
Mötets dagordning fastställdes och godkändes.

2.

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

3.

Ekonomi
Sektionens budget är i balans
- Nisse, Jonas och Lars upprättar ett utkast för 2016 under hösten Elitsatsningens budget är i
balans.

4.

Ärenden

4.1

NM
- Avstämning av NM.
- Var ett antal undantag från reglementet.
- Blev ont om tid pga dubbelstartande (sektion 1 och 6) och med 1 minuts mellanrum.
- Det nordiska mötet blev inställt 30 minuter innan det var dax.
- Peter har inte fått juryrapporten, mailar ut den när han får den.
- Vi behöver ta upp NM reglerna på kommande NMC mote.
- Saknas ungdomsklass för 125cc, ta upp på kommande NMC mote.
- Diskussion om regeln med att tre lag som behövs för att det skall delas ut medaljer

4.2

Lag VM
- Cerry och Lars redovisar planeringen av Lag.
-VM resan, boende, transport av cyklar mm.
- Ulf Eliasson, Anders Karlsson kör cyklarna ner och hem.
- Seminariet innan VM är inställt.

4.3

Elitsatsning
- Cerry informerar
- 17/10 Blir det träff med Anders Eriksson och endurons elitsatsning, Cerry och Anders planerar.

4.4

Reklamkontrakt
Cerry har beställt landslagsdräkter, har fått in en sponsor i dagsläget, vill ha in fem.

4.5

X Trial avtal
- Avtalsförslaget är överlämnat till Fränden, har inte återkommit med svar, Henrik har legat på
för att få ett avslut. Magnus ringer och trycker på

4.6

SM Tävlingarna
- Anders och Peter jobbar på en mall för tilläggsregler och inbjudan, kommer med förslag i höst.
- Genomgång av status för intresset att arrangera SM 2016. De som anmält intresse för att
arrangera är Kinna, Kungsbacka, Timrå, Tiger, Sotenäs, Partille Nisse redovisade via mail efter
som han är ute och reser, är dock oklart om de har skickat in den formella ansökan.
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Avstämning inför SM i Sotenäs
- Peter har tagit över supervisorrollen i Sotenäs ifrån Jan-Erik Mellberg.
- Diskussion om deras tillägsregler, vi låter klubben bestämma hur de vill ha det.
- Är västarna på plats i Sotenäs, Peter dubbelkollar.
Avstämning inför SM i Partille
- Peter redogjorde hur Partille vill ha det med deras inbjudan och tilläggsregler.
- Kolla med Anders om han kan fixa priserna till SM avslutningen.
- Planering kring prisutdelningen, Tomas kollar om Håkan Leman hålla i prisutdelning på lördag.
4.7

Utbildning
- Nisse mail redovisarhur arbetet med utbildningsmaterial för funktionär går, har kontakt med
Jörgen Hafström.

4.8

Delegater till EM
- Vi tackar våra satsande förare för gott kämpande i EM serierna.

4.9

Frågor från Träffpunkt Trial
- Har kommit in många svar på frågorna från Träffpunk Trial som mailades till klubbarna, Jonas
sammanställer och återkommer (om att köra 125 cc från 12 års ålder och att ersätta 80 cupen
med en klass för både 80 och 125)
- Roligt att så många har svarat och det känns som ett bra sätt att kommunicera med
trialsverige.

4.10

Nationellt Grenmöte
- Vi kollar med Tibbling om han kan fixa inbjudan och boka lokal, vårat önskemål är på
stadshotellet i Kinna.

4.11

Preliminär tävlingskalender för VM och EM 2016
- Peter sammanställa preliminära tiderna och mailar ut.
- EM kalendern blir fastställd inom 3 veckor. VM är klar
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5.

Övriga Frågor
- Var ca15 st var på plats vid eltrialträffen i Kinna.
- NM bli preliminärt i Finland i Jyväskylle.
- Ska vi ha en el-trialsatsning och hur skulle vi isåfall utforma den, förslagsvis skapa en grupp som
kan driva frågan.
- Avelin mailat ut frågor vi behöver återkomma senast 10/9- FIMs frågeankäten håller Anders i,
återkommer.
- Cerry skickar ut en enkät till de tjejerna som kör/har licens och kollar hur de vill en tjejsatsning
skall se ut och hur det skall bli fler tjejer som kör.
- Nisse informerade att han inte kommer ställa upp för omval i sektionen pga att han har startat
eget.

6.

Nästa möte
Nästa sektionsmöte beslutades att hållas den 24 september klockan 20.00.Mötet hålls som
telefonmöte.

7.

Avslutning
Ordförande tackade för engagemanget och avslutade mötet.
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