Protokoll Trial Nr 5 2016-05-31

PROTOKOLL TRIALSEKTIONEN, MÖTE 5-2016
2016-05-31

Deltagare - Svemo
Lars Edvardsson
Peter Folkesson
Henrik Lettesjö
Jonas Bergqvist
Lars Nordgren
Anders Tibbling

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Koordinator

Meddelat frånvaro: Magnus Liljeblad, Mats Lindros, Arne Hedin, Thomas Avelin
1.

Mötets öppnande
Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets femte sektionsmöte.

2.

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars Edvardsson
Sekreterare: Anders Tibbling
Justerare: Peter Folkesson

3.

Godkännande av dagordning
Mötets dagordning fastställdes och godkändes.

4.

Ekonomi

4.1.

Sektionen
I fas.

4.2.

Elitsatsningen
I fas.
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5.

Ärenden

5.1.

SM
Henrik Lettesjö rapporterade ifrån SM tävlingen hos Tiger MK.
Tävlingen var mycket uppskattad och väl genomförd av en rutinerad arrangör.
Sektionerna var bra och transporterna lagom långa.
Positiv feedback från såväl förare som centrala funktionärer på plats.
Sektionen har stämt av med Timrå inför sommarens kommande SM tävlingar.
Klubben rapporterar att allt är under kontroll och att det känns bra.
SM Materialet är på plats i Timrå och transport vidare till Sotenäs är ordnat.
Magnus Eriksson ansvarar för att allt material tas med.
I skrivande stund är det 29 anmälda till Timrå.
Resultatredovisningen är nu uppdaterad.
Resultat för respektive deltävling visas nu i form av en pdf där prickbelastning
finns med.

5.2.

Elitsatsningen & landslaget
Trialsektionens elitsatsning har nu tilldelats 60.000kr för genomförande av den plan
som lämnats in.
Lars Nordgren presenterade statusen på landslagstrupperna som kommer
representera Sverige vid Lag NM och Lag VM.
Följande förare är uttagna till respektive lag
Lag VM
Eddie Karlsson
Daniel Andreason
Marcus Eliasson
Lag NM Senior
Eddie Karlsson
Daniel Andreasson
Marcus Eliasson
Tobias
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Lag NM Junior
Alexander Larsson
David Lundin
Pontus Ross
Linus Almthen
Lagen publiceras på svemohemsida samt sektionens facebookgrupp efter att Lars
Nordgren och Lars Edvardsson bistått kansliet med aktuell text och bild.
Sektionen beslutade att 2 minders per lag skall tas ut till VM och NM.
Lars Nordgren presenterade kommande elitsamlingar
Träffar kommer att ske Söndag den 3 juli samt söndag den 16 oktober.
Träningsområde för träffen 3 juli är ännu inte klart.
Aktuella förare kommer att informeras så snart detta är fastställt.
Lars Nordgren rapporterade från elitgruppens träningssamling hos Tiger MK.
Sektionen har fått ett positivt svar från FIM gällande ansökan om att tävla i A
Gruppen
2016. Landslaget kommer alltså att kliva upp en klass och nu delta i A gruppen tillika
VM klassen.
5.3.

Future och observationsgruppen
Jonas Bergqvist informerar om hur det gick i Tiger samt planerna för träff i Kinna 1617/7.
Träningen hos Tiger MK var mycket uppskattad och bra.
Förarna uppskattade att träffa ny träningskompisar från andra delar av landet.
Jonas Bergqvist tackar samtliga tränare som deltog vid lägret för ett utomordentligt
bra jobb.
Vid Träningssamlingen i Kinna den 16-17 juli kommer även norge och danmark ges
möjlighet att delta med 5 förare från respektive land.
Målet är att totalt 30 förare skall delta på lägret.
Inbjudan till lägret kommer att publiceras på svemo.se samt trialsektionens
facebooksida.

3

Protokoll Trial Nr 5 2016-05-31

5.4.

Topp & Talang
Ansökan till Topp och Talang är öppen fram till 30 juni.
Samtliga förare med målet att tävla internationellt på mästerskaps nivå uppmanas att
söka.
Information gällande Ansökan finns publicerad på svemo.se samt facebooksidan.

5.5.

Uppdatering av hemsidan
Sektionen avser att fråga förarna vad de önskar för information på sektionens
förbundssida.
Mats Lindros är ansvarig för detta och bistår kansliet med text för publicering.

5.6.

Utbildning
Mats jobbar på med utbildningsmaterialet för tävlingsfunktionär.

5.7.

Frågelistan
Genomgång av vissa punkter.

5.8.

Övriga frågor
Status på regler till NM.
Sektionen väntar på de reviderade NM reglerna från NMF.

5.9.

Nästa möte
Sektionen beslutade att nästa sektionsmöte kommer hållas den 28 juni.
Mötet kommer att hållas som telefonmöte.

Anders Tibbling
Sekreterare

Peter Folkesson
Justerare
Protokoll justerat 2016-06-03
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