Sektionsmöte
2016-01-23
Närvarande: Arne Hedin, Peter Folkeson, Magnus Liljeblad, Henrik Lettesjö, Mats Lindros, Lars Nordgren
Lars Edvardsson, Jonas Bergqvist


Framtid
- Diskussion om visioner och framtid och framförallt hur vi på sikt kan få fler barn och ungdomar att
börja med Trial



Vem gör vad och när
- Lars uppdaterar ansvarslistan
- Arne uppdaterar presentationen av sektionen ink adjungerande samt Förbundskapten, Anders lägger
ut på hemsidan
Fördelning av ansvarsområde:
- Utbildningar: Mats Olsson
- Ungdomar: Jonas Bergkvist
- NMC: Jonas Bergkvist
- Miljö: Vi har ingen nu, Lars E kollar vad det innebär, Lars N är intresserad.
- Säkerhet: Kennet Strandborg
- Ekonomi: Lars Edvardsson
- Förbundskapten: Lars Nordgren
- Elitansvarig: Saknas just nu, Lars Edvardsson står som ansvarig tillsvidare
- Facebookansvarig: Arne och Jonas ansvarar ihop. De lägger ut resultatlista direkt efter avslutad
protest tid, när anmälan till SM är öppnad, resultat fån VM mm
- Hemsidan: Peter Folkeson & Anders Tibbling. Viktigt att protokoll läggs upp som en nyhet och att
det skrivs några rader om innehållet. Nya SM datumen, nya sponsorer mm behöver läggas ut
- Pressansvarig: Arne Hedin
- EM & VM ansvarig: Magnus Liljeblad
Lista på tider
-Peter började upprätta lista på när saker skall göras, ex anmälan SM för klubbarna, regeländringar,
ansökningar NM, EM, VM, beställning av kläder, viktiga datum mm



X-trial SM Piteå
- Annika tar upp medaljerna, sektionsdomarvästar, pressvästar, dommarväst
- Henrik tar upp tävlingsvästar
- Backdropp kommer till tävlingsplatsen från RF
- Reklamvepor är tryckta, Eddie ombesörjer upptransport
- Sektionsdomare är Magnus Liljeblad och någon ytterligare som Fränden fixar
- Domare är Henrik Lettesjö
- Bisittare till TV speaker är Jesper Johansson
- Annika är prisutdelare
- Henrik och Magnus är sektionens representanter på plats



Mc Mässan i Göteborg
- Jonas redovisade status, har lånat el-Osset motorcyklar + att Linnea Björkdahl kommer ställa ut sin
cykel. Även Peter Alfredsson har fått frågan om att ställa ut cyklar. Ale, Kinna och Kungsbacka
kommer bemanna montern



Svemo-Mhf-U
- Diskussion om visioner och möjligheter och hur kan vi jobba ihop på bästa sätt nu och i framtiden.
- Det ena eller andra förbundet eller ett nytt förbund är en fråga som diskuterats tidigare och även
gjordes här.



SM
- Genomgång av mallen och frågor från mötet med SM arrangörerna och supervisorna, Lars och
Peter återkopplar till SM arrangörerna av tagna beslut.
- Tryckning av västar enligt Peters förslag med justeringen + 5st i blå, grön och vit klass
- Tjejerna får gröna resp vita västar
- Nummerlappar skall användas på lag SM
- Magnus skriver lista på vad arrangörerna skall tänka på vid arrangerande av SM
- Riktlinjerna för svårighetsnivån på sektionerna är 1/3 lätta, 1/3 medel och 1/3 svåra och segraren i
varje klass ligger på ca 3-6 prick per varv
- Peter fixar plansch likt 2015, stämmer av med Lang
- Frågan om högre startavgift tar vi när vi gör uppdatering av reglerna
- Peter fixar så att SM och NM datumet kommer ut på hemsidan
- Vem i sektionen representerar på respektive tävling tar vi upp på kommande möten.
- Anders har tidigare fått uppdrag att ta fram ett förslag på rankinglista, Peter stämmer av status när
Anders är tillbaka från ledigheten
- Frågan om det skall kosta något att anmäla en minder tar vi med till när vi kollar reglerna



Elitsatsningen 2016
- Diskussion om hur det gick 2015 och hur vi gör 2016
- Lars Nordgren sätter ihop förslag på utformning på elitsatsning
- Jonas föreslog att ha breddläger med Elitsatsningen, Jonas återkommer med förslag
- Jonas jobbar på utformning på future och observations gruppen
- Lars mailar över förarnas mål och visioner från 2015 till Lars N



Landslaget, NM & VM
- Lars N lägger upp en plan på hur han vill att årets landslag till NM och VM skall tas ut och när,
samt hur vi tar ut mindrarna och om vi skall ha några reserver
- Ingen uttagning av damlag till NM och VM i dagsläget
- Ersättning för NM utgår om utrymme finns



Regler SM 2017
- Svenska reglerna gäller även 2016
- Peter lägger in tiderna på när regeländringarna skall vara klara i vår mall, vi tar med oss frågan på
kommande möten



Licenser
- Angående minderlicens till Junior och Senior så mailar Lars Annika att vi vill ha det som förslaget
är presenterat och styrelsen beslutat.
- Om engångslicens för lag-SM och +40 SM är det inget nytt



Ekonomi
- Utfall 2015 är inte helt klart, blir runt de 298 000:- som vi har
- Budget 2016 blir likt 2015 dvs. 298 000:- Sponsorer 2016-2017, Lars gör sammanställning på vad som Cerry avtalat och hur länge de gäller.
Inför nästa period 2018- så tas lämpligtvis ett reklamkoncept fram i god tid innan



EM, VM
- Vi representerar på alla ungdoms EM tävlingar, Magnus åker till Italien och Tyskland, Peter fick
frågan om att ta Polen.
- Finns inga klubbar som är intresserade av en svensk VM deltävling i för 2017, Magnus jobbar
vidare på om det finns någon som vill arrangera EM
Regeländringar EM VM
Lag-VM
- 3 st i Laget, de 2 bästa räkas
VM
- Ålder för 125 sänks till 14 år
- Endast en minder är tillåten
EM
Alla deltävlingar i + 40 räknas
FIM Europa Assistans licens finns



Utbildningar
- Magnus och Peter kommer åka på FIM utbildning till Frankfurt i februari
- Jonas, Mats, Magnus, Henrik, Peter och Lars kommer till Träffpunkt Trial i Mars
- Mats stämmer av status på utbildningar, utbildningsmaterial, hur länge utbildningarna gäller mm
med Nisse och Peter
- Peter gör inbjudan till Träffpunkt Trial 19/3
- Vi behöver utbilda/utse fler domare till X-trial
- Cerry jobbar för att anordna minderutbildning i västra distriktet

Möten
- Telefonmöte varje månad sista tisdagen kl 19:00
- 19/3 Träffpunkt Trial i Norrköping
- 12/11 Trialriksdag i Kinna


Övrigt
- Landslagsdräkterna skall upp till kansliet och kompletteras med tryck (Svemo loggan) LE
ombesörjer

LE

