PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR10 2015-09-24
2015-09-24 (20:00-22:00) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Arne Hedin

Adjungerad

Peter Folkeson

Adjungerad

Anders Tibbling

Koordinator

1.

Mötets öppnande
Lars Edvardsson öppnade årets 10e sektionsmöte och hälsade alla välkomna.

2.

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars Edvardsson
Sekreterare: Anders Tibbling
Justerare: Peter Folkeson

3.

Godkännande av dagordning
Mötets dagordning godkändes.

4.

Ekonomi
En avstämning gällande Lag VM håller nu på och görs för att få ett utfall emot budget.
Budgetarbetet inför 2016 skall nu inledas.
Budget för elitsatsningen 2016 skall även den göras.
Sektionen väntar på information från Annika Pettersson.

5.

Ärenden

5.1

NM
Den danska tävlingsledaren har nu kompletterat den tidigare tävlingsrapporten.
Tävlingsrapporten är skickad på remiss till de övriga jurydelegaterna för överseende och
underskrift.

Den danska tävlingsledaren har nu kompletterat den tidigare tävlingsrapporten med ytterligare
en rapport för att komplettera den den tidigare rapporten. Tävlingsrapporten är skickad på
remiss till de övriga jurydelegaterna för överseende och underskrift.
5.2

NMC
Peter Folkeson gavs i uppdrag att informera Anders Minken ( innan NMC mötet 10/10) om de
avvikelser från gällande reglementen som årets NM i Randers genomfördes under enligt oss
Svenskar.
Jonas Bergqvist kommer att representera Svemo Trial vid NMC.

5.3

Lag VM
Sverige slutade 4:a i B-gruppen vid årets Lag VM. Laget presterade på den nivå som förväntat
utefter förarsammansättningen. De tre nationer som placerade sig före oss var helt enkelt för
bra för oss i år. Förarna var mycket positiva till upplägget kring laget och organisationen.
Det som organisationen upplevde var att antalet servicepersonal var i minsta laget för att det
skulle vara optimalt. Denna erfarenhet skall tas med inför kommande års Lag VM planering.

5.4

Elitsatsning
Cerry Holmgren informerade gällande den kommande elitträffen 17 oktober som kommer att
genomföras tillsammans med Endurons Elitsatsning.
Träffen kommer att hållas i Lilla Edet.

5.5

Reklamkontrakt
Cerry informerade om arbetet med sponsorer. I dagsläget är två sponsorer klara och arbetet för
att rekrytera ytterligare tre sponsorer pågår.
Arbetet med framtagande av tävlingsvästar skall inledas under hösten för att tidigt kunna hitta
en bra och funktionell väst anpassad för SM.
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Peter Folkeson gavs i uppdrag att teckna ner vilka västar och nummerserier som är aktuella samt
förslag på utformning gällade färger.
Cerry Holmgren kontaktar Anders Tibbling för att tillsammans se vilka möjliga västar som kan tas
fram.
5.6

X Trial avtal
Marcus Fränden har inkommit med ett kontraktsförslag gällande X Trial. Sektionen önskar vissa
justeringar.
Henrik Lettesjö gavs i uppdrag att kontakta Fränden gällande justeringarna.
Cerry Holmgren kontaktar Henrik Lettesjö och informerar om sektionens krav.
Framtagande av nya västar enbart för X Trialen prioriteras.

5.7

SM Tävlingarna
Anders Tibbling och Peter Folkeson jobbar vidare med framtagandet av en mall för
tilläggsregler inför SM 2016.
Målet är att alla tilläggsregler är utformade lika samt att all nödvändig information finns med
från början. Samtliga tilläggsregler skall se identiska ut grafiskt så att förarna lätt kan känner igen
dokumentet och hittar informationen den söker på samma ställe.
SM 2016 Tiger har flaggat för att de ev. har problem med sitt område inför 2016.
Kinna Timrå, Sotenäs och Partille har anmält intresse att stå som SM arrangörer 2016.
Sektionen har för avsikt att SM 2016 skall genomföras med två dubbeltävlingar och två
enkeltävlingar.
Sektionen önskar att en av dubbeltävlingarnan genomförs av Timrå alternativt två
enkeltävlingar i Norr om någon av de övriga klubbarna kan ta den andra om det blir för tungt för
timrå att arrangera två dagar i följd.
Sotenäs och Partille har uttryckt önskemål om att köra enkeltävlingar.
Kinna har öppnat för att ev. köra dubbeltävling.
Kungsbacka som tidigare anmält intresse att arrangera SM 2016 har dragit tillbaka sin
intresseanmälan.
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Nisse Granath fick i uppdrag att presentera ett förslag på 2016 års SM tills nästa sektionsmöte
utifrån de datum klubbarna önskat samt EM och VM.

Nisse gavs även i uppdrag att kontakta Tiger MK för att se vilka möjligheter som finns att
samarbeta med övriga östklubbar samt om möjligheten finns att klubben lånar något annat
område i distriktet och kör en SM tävling. Sektionen lägger stor vikt vid geografisk spridning på
SM och ser det som väldigt viktigt att minst en SM tävling arrangeras i Östra Distriktet.
5.8

Utbildning
NIsse Granath har varit i kontakt med Jörgen Hafström gällande den funktionärsfoldersom är
framtagen för stöd till sektionsdomare. Hafström lyfte då ideen att göra en film kopplat till
foldern för att på ett enkelt sett även visa hur bedömningen går till. Filmen skulle kunna
framställas under våren 2016.
Nisse jobbar med revideringen av tävlingsfunktionärsmaterialet. När det är färdigt så skickas det
till Lena Bleckman. Sektionen kommer även få ta del av det när det är klart.

5.9

Frågor från Träffpunkt Trial
Jonas saknar fortfarande svar från några klubbar gällande den frågeställnng som skickats ut
tidigare. En sammanställning kommer att göras utifrån inkomna svar och kommer att
presenteras på Trialriksdagen i Kinna.

5.10

Trialriksdag / Nationellt Grenmöte
Datrum är fastställt till den 7 november. Mötet kommer att hållas i Kinna på Kinna
Stadshotell. Kallelse är publicerad och anmälan är öppen.
Nisse Granath har informerat att han ej kommer att ställa sig till förfogande kommande mandat
period.
Sektionen avser att skicka ut ett mail till klubbarna med information om mötet samt aktivt be
klubbarna presentera personer som de anser kan nomineras att ingå i sektionen eller
representera Trial vid Svemo förbundsårsmöte våren 2016. Två ordinarie personer från trial skall
väljas samt en suppleant. Dessa två kommer att föra trialklubbarnas talan samt förvalta de två
röstmandat som trial har.
Lars Edvardsson ansvarar för framtagandet av brevet som sedan distribueras via svemo kansli.
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Sektionen diskuterade agenda och dagordning för trialriksdagen som hålls direkt efter det
nationella grenmötet i samma lokal.

5.11

Skrivelse från Partille TK
Partille TK har inkommet med en skrivelse där de önskar få sektionens godkännande att ha olika
utgångar för olika spår ur sektion samt att två förare delar cykel vid Lag SM.
Sektionen bifaller Partille TKs önskemål.

6.

Övriga frågor
El Trial project
Sektionen avser att sätta ihop en grupp för att tillsammans skapa ett upplägg och
verksamhet för att på bästa sätt kunna utnyttja de el cyklar som finns för de yngre förarna.
Jonas Bergqvist ansvarar för rekrytering av personer till gruppen.
Tjejtrial
Cerry holmgren har skickat ut information till de tjejer som har licens. Efter att tjejerna har
svarat så kommer Cerry att sammanställa svaren och presentera för sektionen.
Träffpunkt Svemo Lars Edvardsson och Peter Folkeson försöka närvara som represntanter för
Trial vid mötet.

7.

Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 29 oktober klockan 20.00. Mötet hålls som telefonmöte.
Sektionen beslutade att sektionsmöte skall hållas sista torsdagen i varje månad.

8.

Avslutning
Lars Edvardsson tackade samtliga mötesdeltagare och avslutade mötet.
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