PROTOKOLL TRIAL SEKTIONSMÖTE NR 13 2015-12-30
Deltagare: Peter Folkeson, Henrik Lettesjö, Lars Edvardsson, Jonas Bergqvist, Lars Nordgren, Mats Lindros
Frånvarande: Arne Hedin, Anders Tibbling, Magnus Liljeblad, Cerry Holmgren, Tomas Avelin, Nils Granat
1. Mötets öppnande
Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets sista sektionsmöte
2. Val av mötesfunktionärer
Mötets ordförande och sekreterare: Lars Edvardsson
Justerare: Mats Lindros
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Ekonomi
4.1 Sektionen
- 2015 års sektions budget är i balans och kommer att hållas.
- 2016 års tilldelning blev inte enligt sektionens önskemål utan exakt samma summa som 2015. Det
inlämnade budgetförslaget måste omarbetas för att stämma med tilldelningen, Lars ansvarar för
detta.
4.2 Elitsatsningen
- Elitsatsningens budget är i balans och kommer att hållas
- Är ännu inte ansökt några elitsatsningspengar för 2016 (pga av att vi ännu inte har någon ersättare
för Cerry)
5. Ärenden
5.1 Elitsatsningen
- Cerry ställde in de två sista planerade elitsatsningsträffarna pga vikande intresse.
- Lars Nordgren arbetar med att hitta en ersättare och har ringt ett antal men samtliga har tackat
nej. Jonas informerar Svemos sportchef om att vi jobbar med frågan.
5.2 SM X-trial Piteå 29/1
Avstämning av status:
- Henrik kommer att vara supervisor och Magnus kommer att vara sektionssupervisor. Åkvästarna
till förare skickas till Henrik den 25/1.
- Backdroppen ska vara tryckt och Lars kollar med Stefan Lang om var vi hämtar den.
Reklamskyltarna är avropade, Lars kollar hur vi får upp de till Piteå.
- Jesper Johansson ställer upp som expertkommentator, flygbiljetter och hotellrum för samtliga tre
är bokade.
- Lars kollar om det är någon från Svemos kansli som ska till Piteå, samt att vi får med dit en Svemoskylt.
5.3 MC Mässan i Göteborg 28-31/1
- Jonas informerar om status och upplägg. Svemo centralt tar större delen av kostnaden för

montern. Jonas har mailat ut fråga till Kungsbacka, Ale, Partille och Kinna om att hjälpa till att stå i
montern.
5.4 Övriga frågor
- Peter kallar SM-arrangörerna och supervisorna för till telefonmöte för genomgång inför årets SM.
Det blir två separata möten, helst innan vi träffas i Göteborg. Peter skickar ut en kallelse.
5.5 Nästa Möte
Lördag 23-24/1 i Göteborg: samtliga kollar och återkommer i fall det inte fungerar. Lars kollar med
Magnus.
Vi träffas på lördag eftermiddag och avslutar på söndag förmiddag.

Vid protokollet:
Lars Edvardsson

Justerat via mail:
Mats Ohlsson -Lindroos
2016-01-04

