PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 12 2015-11-25
2015-11-25 (20:00-22:00) telefonmöte
Deltagare – SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Henrik Lettesjö

Adjungerad

Peter Folkeson

Adjungerad

Lars Nordgren

Förbundskapten

1.

Mötets öppnande

Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets tolfte sektionsmöte.
2.

Val av mötesfunktionärer

Ordförande: Lars E
3.

Sekreterare: Lars E

Justerare: Peter

Godkännande av dagordning

ok
4.

Ekonomi

4.1 Sektionens budget är i balans
- Budgeten för 2016 är lämnad och styrelsen återkommer med svar i december
4.2 Elitsatsningens budget är i balans.
- Budget och förslag på aktiviteter för 2016 kommer att lämnas in under vintern.

5.

Ärenden

5.1

Elitsatsning

- Nästa träff är på lördag med bla fys tester och mental träning
- Cerry har informerat om att han inte kommer att fortsätta som elitsatsningsansvarig efter
nyåret, diskussion om ersättare

5.2

Reklamkontrakt

Arbetet fortgår.

5.3

X trial SM

- Planering inför X-trial SM i Piteå 29/1, vad skall göras och vem gör vad.
(domare, sektionsdomare, kommentator, sektionsrepresentant, reklamskyltar, västar,
backdropp mm)
Henrik blir domare, Vi kollar med Magnus om han vill vara sektionsdomare, Henrik
kollar Jesper om han vill vara kommentator, Peter ansvarar för västar och backdropp,
Lars E kollar med Cerry om reklamskyltarna. Henrik kollar med Anders om han kan
lägga ut inbjudan på hemsidan.
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5.4

Västar och Tröjor

- Peter redovisar förslag på nya SM västar till SM och X-trialen.
- Vi tycker Peter förslag är bra, eventuell komplettera med fler västar i blått och grönt.
Peter stämmer av med Anders
- Vi bestämde att västarna skall lämnas in efter varje tävling

SM
JSM+ Acup
USM+Bcup
DSM
80cc+Ccup

Röd
Blå
Grön
Gul
Vit

Förslag på Västar SM 2016 - 2018
2015 2014
Anm
10
11
14
19
20
24 extra veteran
4
5
12
16
60

5.5

75

2016
20
20
30
5
20

Alt. 2016
20
20
35
0
20

95

95

Nr serier
1 - 20
21 - 40
41 - 70
71 - 75
76 - 95

1 - 20
21 - 40
41 - 75
76 - 95

SM Tävlingarna

- Genomgång av den utskickade mallen för tillägsregler och inbjudan, vi stämmer av med
2016 års arrangörer.
- Peter kollar på tid för att ha telefonmöte med arrangörerna och då stämma av och fastslå
mallen och andra frågor
- Blir även separat telefonmöte med 2016 års supervisor
5.6

Utbildning

- FIM utbildning i Frankfurt, förbundet betalar två platser, Peter kan ta en plats, Jonas,
Lars E och Lars N avstår

5.7

El Trial

- Jonas redovisade statusen och vi bestämde att avvakta med någon satsning tillsvidare
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5.8

Trialriksdag

- Diskussion om grupparbetet
- Anders tar fram förslag ranking lista
- Diskussion på frågan om pris till minder, informera klubbar att frågan diskuterats och att
de får frihet att själva välja. Lars E återkopplar till frågeställaren
- Under mötet justerades och tillsattes resterade tävlingar med supervisors. Mellberg åker
till Timrå, Folkeson tar lördagens tävling i Sotenäs och Strandborg lag-SM på söndagen
- Presentationsmaterialet och protokoll från grenårsmötet är utlagt på hemsidan.

6.

Övriga frågor

- Upprätta verksamhetsbeskrivning (Lars E)
- Upprätta verksamhetsberättelse (Lars E)
- Skall vi informera klubbarna om att banlicensen går ut (likt enduron). Vi ber att Anders
lägger ut detta som nyhet på förstasidan och mailar klubbarna men instruktioner. Peter
kontaktar Anders
- Deltagande på MC mässan i Göteborg 28-31/1. Jonas kollar
- Förslag på arbetsmöte i 16 januari i Norrköping, alla kollar och återkommer under v49.
Peter kollar lokal med Anders
- Peter redovisade status på tävlingsledare för 2016.

7.

Nästa möte

Ons 30/12 kl 19:00

8.

Avslutning

Ordf. Lars Edvardsson

Justerat via Mail 2015-11-27 av Peter Folkeson
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