Protokoll Trial Nr.7, 2016-07-26

PROTOKOLL TRAILSEKTIONEN, MÖTE 07-2016
2016-07-26

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson
Jonas Bergqvist
Mats Lindros
Peter Folkesson
Henrik Lettesjö
Thomas Avelin

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Adjungerad
Adjungerad
Kontaktperson Trial (Svemos Styrelse)

Frånvarande:
Magnus Liljeblad, Anders Tibbling, Arne Hedin, Lars Nordgren

1.

Mötets öppnande
Lars E hälsade alla välkomna samt öppnade årets sjunde sektionsmöte

2.

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars E, Sekreterare: Lars E, Justerare: Jonas Bergqvist (efter justering
skickas protokollet till Tomas Avelin som ombesörjer publikation på hemsidan)

3.

Godkännande av dagordning
Ja

4.

Ekonomi

4.1

Sektionen
- I fas

4.2

Elitsatsningen
- I fas
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5

Ärenden

5.0

Säkerhet
- Vi ska svara på Ulla Peterssons mejl om säkerhet (4 punkter) Punkt 1 och 3 är redan
klara. Lars E vidarebefordrar mejlet till Kenneth Strandborg som är sektionens
säkerhetsansvarig.
1. Er sektion utser en Kontaktperson för Säkerhet
2. Ni tar fram en Säkerhetsfråga som just er sektion vill arbeta med
3. Ni lägger till en punkt på er agenda; Säkerhet
4. Säkerhetspärm eller digitalt

5.1

SM
- Vi diskuterade styrelsens förslag om nivå för att SM skall kallas SM och mest frågan
om att det måste vara minst 6 deltagare i klassen för att det skall räknas som SM
Vi tycker att det ska vara som det är, blir svårt för en förare att satsa på SM om det
visar sig alldeles innan tävlingen att den inte kommer räknas som SM p.g.a. för få
deltagare. Detsamma gäller en arrangör som annonserar om SM. Risk att SM
försvinner och övergår i RM i MHF-Us regi.
Trialen är på väg att växa och det känns som att det är bättre att satsa på att få fler
aktiva än att strama åt reglerna för vad som skall räknas som SM
- Information om att söka SM 2017 är utskickat via mail och ligger som nyhet på
hemsidan. Finspång och Kungsbacka har ansökt.

5.2

NM
- NM regelverket följs inte, är en hel del avvikelser i både årets och förra årets NM.
Diskussion om hur vill vi att det skall vara i framtiden. En viktig punkt är att det skrivs
en riktig juryrapport där alla avvikelser är noterade.

5.3

Elitsatsningen & landslaget
- Trupp träffen i Kinna 3/7 avlöpte väl. Lagen tränad ihop och killarna hjälpte varandra
att prestera så bra som möjligt. Under den gemensamma lunchen stämde Lars N av
hur det går med de individuella målen. Bra uppslutning och engagemang.
- Lars N håller på med anmälan till lag NM
- Anmälan till lag-VM är inskickad, vi anmälde oss i B gruppen efter önskemål från
samtliga förare.
(Nordgren deltog inte i mötet utan informerade om status inför lag-NM och lag-VM
efter mötet).
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5.4

Future och observationsgruppen
- Jonas informerar om träffen i Kinna den 16-17/7. Helgen var lyckad, körde i tre
grupper bl.a. en med 5 st 80 cups åkare, gemensam lunch intogs mellan passen.
Flera åkare har återkommit om önskemål om fler sådana här träffar
Vi vill passa på att tacka Kinna MK för att vi fick låna deras anläggning och för all hjälp
från medlemmarna.

5.5

Topp & Talang
- Ingen av trialåkarna har sökt

5.6

Uppdatering av hemsidan
- Mats informerar om status, han har mejlat Anders om att lägga ut som en nyhet så
att trialintresserade kan komma in med synpunkter.

5.7

Utbildning
- Mats informerar om status på uppdatering av utbildningsmaterialet för
tävlingsfunktionär och han har hittills kollat slutprovet och tycker det materialet är bra,
fortsätter arbetet med övriga utbildningsmaterialet. Mats ringer Jörgen och stämmer av
när han är färdig.
- Mats ringer Jörgen om Utbildningsfilmen för sektionsdomare.

5.8

Regler 2017-2018
- Regelgruppen ((Magnus sammankallande), Henrik, Peter & Mats) informerade, skall
vara färdigt att skicka in till kansliet den 1/11.

5.9

Övriga frågor
- Vi svarar på Per Westlings mejl om att köra i utlandet/Norden efter nästa möte

6.0

Nästa Möte
- Sista tisdagen i månaden kl. 19:00

Ordförande/Sekreterare
Lars Edvardsson

Justeringsman
Jonas Bergqvist

