Sektionsmöte
2016-03-29
Närvarande: Peter Folkeson, Henrik Lettesjö, Lars Edvardsson, Jonas Bergqvist, Tomas Avelin, Lars
Nordgren
Frånvarande: Magnus Liljeblad, Mats Lindros, Anders Tibbling, Arne Hedin
1. Mötets öppnande
Lars hälsade alla välkomna samt öppnar årets tredje sektionsmöte

2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars E

Sekreterare: Lars E

Justerare: Jonas B

3. Godkännande av dagordning
Ok

4. Ekonomi
4.1 Sektionen
- I fas
4.2 Elitsatsningen
- Ansökan inskickad, Annika Pettersson Svemo återkommer denna vecka.
5. Ärenden
5.1 Träffpunkt Trial
- Mötet avlöpte väl, presentationsmaterialet, grupparbetet, informationsbroschyren om Trial och den
enklare funktionärs broschyr för funktionärer är utlagt på hemsidan, Anders läger även ut detta som
en nyhet

5.2 Förbundsmötet 9/4
- Lars E åker upp på fredagen för möte med Annika P och övriga sektions sammankallande
- Peter Folkeson och Leif Nordgren är valda representanter på förbundsmötet

5.3 SM
- Anders har beställt västarna, backdroppen kvarstår.
- Peter hjälper Kinna med en TA genomgång innan tävlingen
- Björn Bergström kommer hjälpa Anders med uppdatering av ”mallen” enligt önskemål från
Träffpunkt Trial
- Mats kan ta med västar och backdropp till Kinna, om de är klara vid förbundsmötet kan Lars
E/Peter ta med dom redan då
- Henrik planerar att komma ner till Kinna

5.4 Elitsatsningen & landslaget
- Lars N presenterade status. Kommer ta ut 2 landslagstrupper om ca 5 st Juniorer och 5 st Seniorer,
ur dessa trupper plockas sedan landslaget ut.
- Eddie Karlsson, Daniel Andreasson, Marcus Eliasson & Marcus Igelström har tackat jag till Senior
truppen
- Alexander Larsson och Pontus Ross har tackat ja till Junior truppen
- Uttagningen fortsätter och de sista kommer tas efter Kinnas SM
- Lars N undersöker frågan om vad den höga höjden vid Lag-VM i Isola kommer att spela för roll

5.5 Hemsidan
- Hemsidan skall uppdateras och sektionen har fått frågan vad vi vill ändra. Mats blir ansvarig och
sammanställer alla synpunkter och önskemål och bollar frågan med Björn Bergström på kansliet

5.6 Övriga frågor
- Styrelsen ser över vilka SM tävlingar/klasser vi skall ha i framtiden och vilka kriterier som krävs
för att det skall få vara SM, hur detta berör Trialen får vi vänta och se
- Styrelsen har beslutat att regelboken inte skall tryckas i bokform från 1/1-18, sektionen tycker dock
att den bör finnas kvar i bokform

5.7 Nästa Möte
26/4 kl 19:00

LE

