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PROTOKOLL TRIALSEKTIONEN, MÖTE 6-2016
2016-06-28

Deltagare - Svemo
Lars Edvardsson
Peter Folkesson
Henrik Lettesjö
Jonas Bergqvist
Lars Nordgren
Mats Lindros

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Meddelat frånvaro: Arne Hedin, Thomas Avelin, Magnus Liljeblad, Anders Tibbling
1.

Mötets öppnande
Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets sjätte 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
I fas.
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5.

Ärenden

5.1.

SM
- Några reflektioner från SM i Timrå var att det var ett bra arrangemang, lite lätta
sektioner dag ett, bra att de gjort 10 st nya sektioner till dag två och duktiga
funktionärer.
- En fråga som kom till oss i sektionen angående att några upplevde att det var för
lätta sektioner i Timrå och man undrade om Svemos trialsektion verkligen godkänt
sektionerna. Sektionen vill tydliggöra att ansvarig för tävlingen är tävlingsledare och
att sektionen inte har något ansvar gällande svårighetsgrader, däremot så
rekommenderar vi att man gör en tredjedel lätta, medel och svåra i varje klass och att
segraren har ca 5-10 prickar på ett varv.
- Timrås tävling var fortfarande inte godkänd i TA innan dagens möte. Sektionen har
under möte gått in och slutfört arbetet så att tävlingen nu är godkänd och klar
- Styrelsen har presenterat förslag på nivå för att SM skall kallas SM, förslaget
innebär bla att det ska vara minst 6 st startande i varje klass, samtliga i sektionen ink
adjungerande skall återkomma till Lars E med synpunkter på styrelsens förslag
senast den 20/7
- Dags för klubbarna att ansöka om SM 2017, Henrik ombesörjer att det läggs ut som
en nyhet och att alla klubbarna blir informerade.

5.2.

Elitsatsningen & landslaget
- Nordgren informerar om status på trupperna och minders till lag-NM och lag-VM
samt om trupp träffen den 3/7 i Kinna.
- Tobias Johansson har tackat nej till att vara med landslaget till NM och kommer att
ersättas av Marcus Igelström.
- Anmälan till lag-VM skall vara inne senast 20/8, vi vill få in alla uppgifter till v 29.

5.3.

Future och observationsgruppen
Jonas informerar om träffen i Kinna 16-17/7, är 8 anmälda hittills, Daniel Eriksson
Dennis Ekberg och Daniel Larsson och Mikael Johansson kommer ställa upp som
ledare.
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5.4.

Topp & Talang
Ansöknings information ligger ute på hemsidan plus att de som är uttagna i någon av
trupperna och har rätt ålder har fått en extra påminnelse.

5.5.

Uppdatering av hemsidan
Mats informerade om status, sidan kommer att uppdateras efter sommaren.

5.6.

Utbildning
Mats jobbar på med uppdatering av utbildningsmaterialet för tävlingsfunktionär.
Jörgen Hafström har tagit fram filmmanus till utbildningsfilm om sektionsdomare,
Mats stämmer av hur vi går vidare.

5.7.

Regler 2017-2018
Regelverket skall uppdateras under hösten, Magnus, Henrik, Peter och Mats åtar sig
detta arbete.

5.8.

Frågelistan
Genomgång och uppdatering av aktuella frågor.

5.9

Övriga frågor
- NM reglerna spikade och är utlagda på hemsidan.
- Blir ingen VM eller EM deltävling i Sverige 2017, pga att ingen klubb är intresserade
av att arrangera.
- Separata möten om planering av lag-NM och lag-VM, Lars N+E, Peter och Magnus
deltar.
- Protokoll från förra månadsmötet är ännu inte utlagt på hemsidan. Sektion tycker
det är tråkigt att inte våra protokoll läggs ut snarast efter mötet, detta protokoll skickar
vi till Tomas Avelin, Annika Petersson och Anders Tibbling.

6.

Nästa möte
Sista tisdagen i månaden kl 19:00.

Vid protokollet
Lars Edvardsson

Justerat
Jonas Bergqvist

3

