Protkoll sektionsmöte
2016-02-23
Närvarande: Peter Folkeson, Magnus Liljeblad, Henrik Lettesjö, Lars Edvardsson, Jonas Bergqvist, Mats
Lindros, Lars Nordgren
Frånvarande: Tomas Avelin, Anders Tibbling

1. Mötets öppnande
Lars E hälsade alla välkomna samt öppnade årets andra sektionsmöte

2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars E

Sekreterare: Lars E

Justerare: Jonas

3. Godkännande av dagordning
Ok

4. Ekonomi
4.1 Sektionen
- Enligt plan
4.2 Elitsatsningen
- Elitpengar kommer sökas, utformning av ansökan pågår

5. Ärenden
5.1 Träffpunkt Trial
- Genomgång av vad vi skall ta upp och vem som gör vad
- Peter kollar med Anders när inbjudan läggs ut
- Peter har kollat att lokalen är ledig

5.2 SM X-trial Piteå 29/1
- Henrik rapporterade ifrån Piteå.
Bästa X-trialen hittills, både sett till arrangemang och publik. Frändén hade fixat fem hinder plus ett
parallellhinder. Lyckades få till en bra svårighetsgrad på sektionerna, Ingen ”nollade” allt och ingen
körde bara ”femmor”.
Publikt blev det en total succé, arenan hade till och med kunnat vara ännu större. Under finalen fick
man till och med stänga entrén vilket medförde att några fick vända i dörren. Publiken var högljudd
och levde sig verkligen in i tävlingen, delvis tack vare en mycket bra lokal speaker som snabbt lärde
sig trial och kunde elda på publiken.
Sammanfattningsvis ett mycket bra arbete av Frändén och ett bra samarbete med cykelsidan
- Henrik kollar med X-trial arrangören om vi skall ändra något i regelboken

5.3 MC Mässan i Göteborg 28-31/1
- Jonas rapporterad ifrån mässan.
Vi har haft en bra helg i Göteborg. Ale och Kungsbacka hjälpte till i montern. Det pratades trial och
vi informerade om klubbarna och trialen i stort.
Det som fungerar bäst helt klart är rekrytering via ”prova på”. Vi hade ingen på mässan men
hänvisade till närmaste klubb för provkörning vilket var uppskattat
- Att ta med till nästa Mässa är att vi måste vara med och planera ihop med övriga Svemo utställare

5.4 SM 2016
- Beställa västar och backdropp, reklam enligt LE sammanställning. Peter och Anders fixar
- Lars skickar ut protokoll + uppdaterad mall till SM arrangörerna
- Lars, Mats, Peter åker till Kinna
- Jonas, Mats åker till Tiger
- Vilka som åker Timrå, Sotenäs, Partille bestämmer vi kommande mötet

5.5 Elitsatsningen & landslaget
- Nordgren har gjort förslag på utkast på landslagstrupp, skickas ut till alla i gruppen för kommentar
- Förslag är att första träffen är på söndagen efter Tigers SM

5.6 Övriga frågor
- Magnus och Peter åker till Frankfurt och utbildar sig 27-28/2
- Magnus kommer vara Jurypresident på Englands VM 16-17/7
- Lars E kallar till planeringsmöte om lag-VM
- Lag-NM, vilka kan åka över, kolla i kalender så stämmer vi av på nästa möte

5.7 Nästa Möte
- Sista tisdagen i mars kl 18:00

LE

