Sektionsmöte Trial nr4
2016-04-26
Inbjudna: Peter Folkeson, Magnus Liljeblad, Henrik Lettesjö, Lars Edvardsson, Jonas Bergqvist, Mats
Lindros, Arne Hedin, Tomas Avelin, Lars Nordgren, Anders Tibbling (delvis)

Frånvarande: Arne Hedin,
Röd text är noteringar under mötet
1. Mötets öppnande
Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets fjärde sektionsmöte

2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars

Sekreterare: Lars

Justerare: Mats

3. Godkännande av dagordning
Ok
4. Ekonomi
4.1 Sektionen
- I fas
4.2 Elitsatsningen
- Har inte fått någon tilldelning ännu

5. Ärenden
5.1 Förbundsmötet 8/4
- Thomas informerade att mötet avlöpte väl och att styrelsen fick 4 st medlemmar, Thomas blir kvar
som vår trialfadder

5.2 SM
- Anders informerade att de nya västarna skall komma veckan innan Tiger, Anders ombesörjer att de
finns på tävlingsplatsen och meddelar Tiger om läget.
- Anders redovisade status på uppdatering av ”mallen” enligt önskemål från Träffpunkt, kommer bli
klar imorgon (27/4) och läggas ut på hemsidan
- Är några frågor i Tigers inbjudan som ska justeras, bla körtiden för cupåkaren, datum för förhöjd
avgift, Peter skickar ett mejl med förtydligande till Anders som fixar detta omgående.
- ”Tiger” har tagit med västar och backdropp till Stockholm
- Reflektioner ifrån SM premiären i Kinna. Mycket positivt men tråkigt att de är så få startande i SM
klasserna.
- Jonas fått frågan om det är ett krav att vi skall ha ström i depån på SM tävlingarna och svaret är att
det är det inte.

5.3 Elitsatsningen & landslaget
- Nordgren presenterar status på trupperna, klara Eddie Karlsson, Marcus Eliasson, Marcus
Igelström, Daniel Andreasson, Linus Almtén, Pontus Ross, Alexander Larsson
- Lars N har justerat elitsatsningansökan och skickat den till Annika (i vecka 16) har även upprättat
en kortversion som han har skickat ut till de 7 personer som just nu är med i landslagstrupperna.
Killarna kommer att lägga upp en egen träningsplan som Lars N kommer stämma av löpande
- Träff efter SM i Tiger, Nordgren informerade om upplägg.

5.4 Future och observationsgruppen
- Jonas informerar
- Träff efter SM i Tiger, Jonas informerar om upplägg, Inbjudan till träning är ute på hemsidan och
Facebok, Daniel Eriksson, Mikael Johansson, Magnus Nordlund kommer att hjälpa till

5.5 Topp & Talang
- Vi behöver delge informationen om ansökan. Lars & Lars kontaktar de som kan söka, kommer ut
på hemsidan 2/5

5.6 Uppdatering av hemsidan
- Mats informerar, har varit i kontakt med Björn Bergström, vill ha in fler synpunkter, hemsidan skall
vara klar till semestern. Anders lägger ut på hemsidan och Jonas på facebok att hemsidan skall göras
om och att vi vill ha in synpunkter

5.7 Frågelistan
- Genomgång och uppdatering av kvarstående punkter på interna frågelistan

5.8 Övriga frågor
- Mats kollar med Jörgen Hafström om utbildningsmaterialet för tävlingsfunktionär
- Diskussion om Mhf-u och Svemo, Trialsektionen sätter ihop önskemål hur vi vill ha det och lämnar
till Tomas
- Tomas kollar om vi kan få engångslicens för SM och om vi kan ändra oktoberlicensen till
septemberlicens
- Magnus informerar om att det blir ett tjej läger i Oslo 14-16/5, informerar Anders om att lägga ut
som en nyhet.

5.9 Nästa Möte
- Sista tisdagen i månaden kl 19:00
Justerat via mail 18/5 Mats Ohlsson-Lindroos

