PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 11 2015-10-28
2015-10-28 (20:00-22:00) Telefonmöte
Deltagare - SVEMO
Henrik Lettesjö

Adjungerade

Lars Edvardsson

Sammankallande

Magnus Liljeblad

UEM Delegat

Peter Folkeson

Adjungerad

Cerry Holmgren

Elitsamordnare

Lars Nordgren

Förbundskapten

Thomas Avelin

Kontaktperson Styrelsen

1.

Mötets öppnande
Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets elfte sektionsmöte.

2.

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars E
Sekreterare: Lars E

Justerare: Magnus

3.

Godkännande av dagordning
Ja

4.

Ekonomi
Sektionens budget är i balans
- Budgeten för Lag-VM och Lag NM kommer att hållas
- Jonas och Lars E har upprättar ett budgetförslag för 2016. Lars N och Cerry har bidragit
med förslag på budget för landslags kontot.
Elitsatsningens budget är i balans.
- Cerry och Lars N har tagit fram ett förslag på budget för 2016
- Annika ska återkomma med information om elitsatsningsbudgeten

5.

Ärenden

5.1

NMC
Jonas deltog. Gjorde en gemensam skrivelse om att No stop regeln skall slopas i EM.
FIM Europes Trial Kommission står bak förslaget som har skickats till FIM europé
Management Council.
Jonas och övriga delegater från Norden fick beröm för sitt möte med FIM Europés
president Wolgang Srb.

5.2

Elitsatsning
- Cerry informerade om senaste träffen 17/10 med Endurons Elitsatsning som blev
lyckad, planer på fortsättning kommer att tas fram.
- Planering av kommande träffar pågår, kommer bli fysträning, kostinformation och
eventuell mental träning.

5.3

Reklamkontrakt
- Cerry redovisar status, har tidigare fått in två sponsorer, målet är att få in fem
- Tecknade avtal sparas på kansliet, kolla med Anders.

5.4

X Trial avtal
- Fränden har återkommit med svar på vårt förslag, Henrik redovisade innehållet, 3 års
avtal klart för signering. Skickas till kansliet

5.5

SM Tävlingarna
- Anders och Peter jobbar på en mall för tillägsregler och inbjudan. Peter har gjort ett
förslag och skickat till Anders, finns en lathund till mallen, förslag kommer mailas över
innan nästa möte.
- SM kalendern klar, Kinna, Tiger, 2*Timrå, Såtenäs och Partille är 2016 års arrangörer
- Arrangör av Lag SM blir Sotenäs och +40 SM körs ihop med Partilles tävling
- Supervisors kommer att tillsättas snarast, arbete pågår
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5.6

Västar och Tröjor
- Nya SM västar/nummerlappar till (SM och X-trialen) skall fram, vilka nummer skall vi
ha och hur skall de se ut? Peter jobbar vidare.
- Landslagskläderna är skickade för komplettering av tryck, tas därefter upp till kansliet
för förvaring.
- Hur gör vi med nummer till lag-västar, vi tar med frågan till kommande möte

5.7

Utbildning
- Jörgen vill göra en film om funktionärsdomare utifrån framtagen funktionärsfolder.

5.8

Tjejsatsning
- Cerry redovisade svaren från enkäten han skickade ut till alla tjejer som har licens (6 st)
angående elitsatsning, fått in 2 svar. De önskar organiserade träningar men inte
tillsammans med grabbarna. Det blev också lagt fram ett förslag att anordna en tjej
trialträff där man bjuder in alla Svemo licensierade tjejer.

5.9

El Trial
- Arbete pågår, Jonas redovisar på kommande möte.

5.10

Träffpunkt Svemo
- Lars E och Peter var på Träffpunkt Svemo i Norrköping den 18/10. Var information om
ny försäkring, organisationsarbete och grupparbete om säkerhet.

5.11

Nationellt Grenmöte
- Diskussion om hur det fungerar
- Val till Sektionen & val till förbundsmötet 9/4 (Frösunda)
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5.12

Trialriksdag
- Genomgång av vad vi behöver ta upp och vem som säger vad
- Hälsa välkommen och presentera sektionens arbete (Lars)
- VM, EM, NM och SM kalendern (Peter) X-trial SM
- Landslaget, året som gått och kommande planer (Nordgren)
- Elitsatsningen, året som gått och kommande planer (Cerry)
- Grupparbete från Träffpunkt trial (Jonas)
- Utbildningar: funktionärsfoldern
- Ekonomi: (Lars)
- Bilder till presentationen (Arne)
- Övrigt:
- Grupparbete: Henrik tar fram 3 frågor, ex hur vi utvecklar Svemo serierna.
- Visa våran broschyr vi tog fram till VMet
- Fråga om pris till minder
- Skall vi ha rankinglista, kolla variant med Tibbling
- Datum: Träffpunkt Trial 19/3, Förbundsmötet 1/8, anmälan till SM
- Tomas kolla vad som gäller med minder licens, återkopplar till oss
- Tid vi träffas: 15:00, börjar 16:00

6.

Övriga frågor
- Tomas tar fram uppdragsbeskrivning för Trialsektionen och mailar ut
- Vi har tidigare anmält Kenneth Strandborg till kansliet att vara våran säkerhetsansvarig
men informationen gick inte fram så det är gjort på nytt.

7.

Nästa möte
Ons 25/11 kl 19:00
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8.

Avslutning
Mötet avslutades

2015-11-04
Ordförande

Justerat
Via mail 2015-11-04
Magnus Liljeblad

Lars Edvardsson
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