PROTOKOLL TRIALSEKTIONEN MÖTE 9 - 2016
2016-09-27 (19:00-22:45) Telefonmöte
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1.

Lundberg

M

Styrelseledamot

Svemo

Grenkoordinator

ötets öppnande

Lars Edvarsson hälsar samtliga deltagare välkomna samt startar årets nionde
sektionsmöte.
2.

Val av mötesfunktionärer

Lard Edvardsson valdes till ordförande, John Lundberg till sekreterare och Jonas
Bergqvist till justerare.
3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.
4.

Ekonomi

4.1 Sektionen
Lars Edvardsson informerade att budgeten för sektionen följs.
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4.2 Elitsatsningen
Lars Edvardsson informerade att budgeten för elitsatsningen följs.
5.

Ärenden

5.1

Säkerhet

Sektionen har tagit del av informationen kring en mindre händelse vid SM arrangerat av
Sotenäs TC 24 september där en "utomhustoalett" inte var korrekt förankrad i marken och
var nära att skada en åskådare.

5.2

SM

Peter Folkeson informerade om SM i Sotenäs och rapporterade om ett väl planerat och
genomfört event både från arrangör och funktionärer.
Peter Folkeson har överlämnat medaljerna inför SM i Partille till arrangören. Tomas
Avelin kommer att vara på plats i Partille för att dela ut medaljer samt diplom för SM.
Planeringen inför SM 2017 kommer att ske snarast då efter att EM samt VM kalendern
publicerats.
Magnus Liljeblad FIM delegat informerar trialsektionen när EM & VM kalendern 2017
finns tillhanda. Då kan sektionen påbörja planering om SM 2017.

5.3

NM, EM & VM

Lars Nordgren informerade om lag-VM och rapporterade att det var ett bra beslut att delta
i b-gruppen samt att det var ett bra event av arrangören.
5.4

Elitsatsningen & landslaget

Lars Nordgren informerade att nästa träff är i Ale 16 oktober.

5.5

Future och observationsgrupp

Jonas Bergqvist informerar att gruppen inväntar EM/VM tävlingskalendern innan
åtgärder kan vidtas samt att mer info kommer att bistås vid Trialriksdagen i Kinna.
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5.6

Utbildning

Mats Lindros rapporterade om planerna kring uppdatering av utbildningsmaterial för
tävlingsfunktionär och framtagning av utbildningsfilm för sektionsdomare. Dialog har
förts med Håkan Olsson kring utskickad utbildningsmatris. Mats Lindros kommer att
delta från trialsektionen på utbildningskonferensen den 22-23 oktober på Arlanda Quality
hotel i Stockholm.
5.7

Regler 2017-2018

Ambitionen är att kalla till möte med regelgruppen för att diskutera regelförändringar.
Mötet ska genomföras i god tid då regelförändringarna inför 2017 ska vara Svemo kansli
tillhanda före den 1 november.
John Lundberg uppdrogs att kontakta supervisors med förfrågan om att fortsätta vara
aktiva i sina uppdrag 2017. Trialsektionen kommer sedan få den slutliga listan för
tillsättning av supervisoruppdrag.
5.8

NMC

John Lundberg har på uppdrag av trialsektionen åtagit sig delta på NMC i Finland för att
föra trialsektionens talan. Jonas Bergqvist har i samråd med John Lundberg arbetat fram
materiel i form av ”Proposals” att framföra. John Lundberg har åtagit sig att rapportera
om NMC Finland vid nästa sektionsmöte.
5.9

Trialriksdagen

Datum och plats för Trialriksdagen sattes till 12 november kl 16:00. Lars Edvardsson
informerade om detaljplaneringen.
Jonas Bergqvist har beslutat att inte delta i omval för sektionen.
Lars Edvardsson har beslutat att inte delta i omval för sektionen.
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5.10

Övriga frågor

Tomas Avelin har begärt en namnlista av trialsektionen för att sätta ihop en arbetsgrupp
vars ambition är att utöka samarbetet mellan Svemo och MHF. Sektionen har
diskuterat namnförslag. Tomas Avelin har åtagit sig att skapa arbetsgruppen.
Trialsektionen har beslutat att ta fram förslag till projekt med mål om att ansöka om
bidrag hos Svemo i ett försök att utveckla "Trialsverige". John Lundberg har givits
uppdraget att bistå trialsektionen med formuleringen av förslagen.
6.

Nästa möte

25 oktober, Sektionsmöte (Telefonmöte)
7.

Avslutning

Lars Edvardsson tackade för deltagande och avslutade mötet.

Vid

Protokollet

Justerat av

John

Lundberg

Jonas Bergqvist

2016-10-27

2016-10-04
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