PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR8 2016-08-30
2016-08-30 (19:00-22:00) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Arne Hedin

Delegat

Henrik Lettesjö

Adjungerad

John Lundberg

Grenkoordinator

Magnus Liljeblad

UEM Delegat

Peter Folkeson
Mats Lindros
Lars Nordgren

Gäster

Annika Pettersson

1.

Mötets öppnande

Lars E hälsar alla välkomna samt öppnar årets åttonde sektionsmöte. Speciellt John som
ny Trialkoordinator.
2.

Val av mötesadministratörer

Till ordförande valdes Lars E, Sekreterare John L, Justerare Henrik L
3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.
4.

Ekonomi

Lars E informerade att budget följs.
4.1 Elitsatsning
Sektionen följer planen för Elitsatsningen 2016.

5.

Ärenden

5.1

Säkerhet

Lars E har Svarat på Ulla Peterssons mejl om säkerhet. Kenneth Strandborg har upprättat
ett dokument som delvis ligger till grund för svaren och som framöver kommer stämmas
av löpande
5.2

SM

Sektionen beslutade att skapa tävlingen +40 i TA för Partille 8/10, John och Peter ordnar
detta. Vid närmare omtanke har John och Peter beslutat att vi kommer lägga in den
deltävlingen som en klass och sedan öppna så att deltagarna kan registrera sig i flera
klasser, denna ändring är gjord.
Urban Klasson kommer godkänna Lag-SM banan, Sotenäs 25:e September.
Peter tar emot samtliga medaljer för Lag SM och +40 från, idag finns de på Svemo kansli
i Norrköping. John skickar.
Vem delar ut priserna på respektive final, Vi kollar med Thomas om han kan ta Partille,
Lars E tar Sotenäs.
SM 2017 datum avvaktar fram till att VM/EM datum är klara. Magnus ordnar en
preliminär kalender och skickar ut till sektionen.

5.3

NM, EM & VM

Lars N Och Peter berättade om NM i Jyväskylä, i det stora hela fungerade mycket bra,
förarna, mindrar och lagledarna gjorde en bra insatts och humöret var på topp.
Jury protokoll är ännu inte upprättat. Vi vill tacka den norska representanten Björn
Berntsen för ett väl utfört arbete vid tävlingen i Jyväskylä. Framöver behöver någon ta
ansvar för +40 laget i Jyväskylä inför nästa år.
Lag-VM planeringen är igång. Hotell och flyg är bokat, besked angående Bilhyrning
inkommer. Lars har skickat ut information. Lars E kallar inblandande för ett sista
telemöte i slutet på denna vecka.
Promotor för VM 2017, Det finns ingen signerad Promotor för VM 2017-. Förhandlingar
är pågående hos FIM.
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Magnus informerade om EM och VM.
5.4

Elitsatsningen & landslaget

Nordgren informerade om status. Nästa träff är den 16/10 i Ale
RM i Ale, Avstämning med landslaget kommer.
5.5

Future och observationsgruppen

Jonas informerade att inga flera träffar sker i år. Planering inför nästa kommer ske senare
i höst inför 2017. Målet är att det ska finnas en planering inför Trialriksdagen i Kinna.
5.6

Utbildning

Tävlingsfunktionärsutbildning planeras att vara klart till november, Mats har begärt
utbildningsmaterial från Lena Bleckman på Svemo. Utbildningsmaterialet behöver ses
över så det inte bryter mot aktuella regler. Kunskapstestet behöver dessutom ses över så
att det är anpassat till Utbildningsmaterialet. Arne skickar över sina justeringar som han
gjorde i våras.
Skype utbildningen i Norrköping 24/9 är inställd pga lågt intresse meddelade Lena
Bleckman.
Mats åker på utbildningskonferensen 22-23 oktober som är på Quality Airport Hotel
Arlanda.
Östra planerar en tävlingsfunktionärskurs i höst.

5.7

Regler 2017-2018

Regeländringarna ska vara hos TK senast den 1:e november. Reglerna ligger i Sharepoint
hos Svemo. regelgruppen kommer att få tillgång till detta imorgon, Annika delar detta till
Henrik, Magnus, Peter och Mats.
5.8

NMC

Möte i Helsingfors 8-9/10, Jonas kan inte åka, kollar med Magnus om han har möjlighet,
representation är nödvändig. Finns fler som tycker att vi ska skrota de nu gällande NM
reglerna skapa simplare reglemente. Jonas kollar om Magnus kan ta fram ett nytt NM
reglemente ihop med Minken.
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Jonas svarar på "Pers mejl" och mailar övriga i gruppen för synpunkter.
Svemo kräver att man har internationell tävlingslicens för alla tävlingar utanför Sverige,
Minder ska dessutom ha licens.
Angående ålderskraven så måste man ha fyllt 12 år för att delta i träning/tävlingar utanför
Sverige. Jonas ska kontakta Magnus om han kan gå över reglerna för NMC.

5.9

Övriga frågor

John Lundberg är nya Trialkoordinator och har ersatt Anders Tibbling.
Vi och MHF-Us trialsektion har skickat en gemensam ”önskelista” på hur vi vill att
trialsverige skall fungera till båda förbunden.
Delge styrelsen lägesinformation inför kommande styrelsemöte - Mats informerar om
status på uppdatering av hemsidan.
John Lundberg välkomnas till Trialsektionen som den nya Svemokoordinatorn och har
ersatt Anders Tibbling. Tibbling finns kvar på Svemo men är inte verksam som
koordinator för Trial.
Thomas har satt ihop en önskelista och det kommer att bli en uppföljning på kommande
styrelsemöte.
Rutiner kring uppdatering av hemsidan behöver ses över. John kommer att skriva ut en
"nyhet" där vi efterfrågar idéer och tankar på hur detta kan tänkas se ut framöver. John
kommer skapa ett Facebook-konto med tillgång till Svemo Trial på Facebook för att
administrera Trialsektionens FB grupp. Protokoll och nyheter skall publiceras på
hemsidan och FB i fortsättningen.
Sektionen planerar att ha en träff i Norrköping senare i höst för att kolla vad vi gör bra
och kan göra bättre.
John kommer skicka ut info till de klubbarna som behöver uppdateras sina banlicenser
5.10

Nästa möte

Sista tisdagen i månaden kl 19:00.
Mötet avslutas.
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