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1.

Mötets öppnande
Förslag till beslut:

Lars Edvardsson hälsar samtliga välkomna och öppnar årets tionde sektionsmöte.
2.

Val av mötesfunktionärer

Till ordförande valdes Lars Edvardsson, till sekreterare John Lundberg och justerare
Henrik Lettesjö.
3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes Med tillägg för ”föregående mötes protokoll”
Föregående möte: 1. Noterades att SM datum för Sotenäs tävlingen hade rättats till.
2.Thomas Avelin informerade att Trialsektionen äger frågan om ”Guldhjälmen”
Beslutades att i Kommande SR ta bort alla punkter kopplade till Guldhjälm och att justera
nedre åldern för ”Ungdom”. Peter Folkeson fick i uppdrag att skicka in en ändring på
ovanstående till regelgruppen.
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4.

Ekonomi

Lars Edvardsson har önskemål att avsätta 50 000 kr år 2017 för att främja barn- och
ungdomsverksamheten, inget beslut togs.
Thomas Avelin har önskemål att avsätta budget för att främja kvinnoverksamheten i
Trial.
Sektionen inväntar kompletterande svar från Lars Nyberg angående träningsträffen i
Njurrunda.
Sektionens ekonomi är i fas med planering.
4.2 Elitsatsningen
Lars Edvardsson återkommer med en årssammanställning.

5.

Ärenden

5.1

Säkerhet

Inget att rapportera.
5.2

SM

Lars Edvardsson rapporterade att arrangemanget SM i Partille var mycket väl genomfört,
Thomas Avelin likaså.
Lars Edvardsson uppdaterade gällande "SM Status" som Annika Pettersson skickat ut till
sektionen och sektionen anser att Trial bör ha dispens för SM kraven, då Trial har
andra förutsättningar än andra grenar i Svemo.
Henrik Lettesjö informerade om X-Trial och att datum är 3:e samt 4:e februari 2017.
Sektionen utsåg Henrik Lettesjö och Magnus Liljeblad som Domare respektive
sektionsdomare.
Henrik Lettesjö fick i uppdrag att kontakta Jesper Johansson med förslaget att Jesper
Johansson ska agera expertkommentator i samband med X-Trial 2017. Peter Folkeson
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föreslog att man i budget till 2017 avsätter pengar för att skicka någon sektionen eller
annan intresserad som kan ” gå med” och på sikt kan gå in som Domare och/eller
Sektionsdomare

5.3

NM, EM & VM

Magnus Liljeblad rapporterade om VM & EM kalendern. Alla datum är inte
klara. Magnus Liljeblad skickar de datum som är klara till John Lundberg samt sektionen,
inför SM planering 2017.

5.4

Elitsatsningen & landslaget

Lars Nordgren rapporterade om Ale 16/10.
Lars Nordgren informerade att elitsatsningen 2016 inte uppnått de mål som sektionen
hade hoppats på men är hoppfull inför 2017.

5.5

Future & observationsgruppen

Future och observationsgruppen inväntar SM datum 2017.

5.6

Utbildning

Mats Ohlsson rapporterade om Utbildningskonferensen 22:e & 23:e september på
Arlanda. Han summerade med att det var en konferens som handlade om hur Svemo ska
hantera utbildningar i framtiden.
Mats Ohlsson informerade sektionen om att Utbildningsmaterialet för Trial
funktionärer behöver uppdateras och att Utbildningsmaterialet ska vara klart senast om 14
dagar. Mats Ohlsson tar hjälp av Jörgen Hafström. Peter Folkeson ombad Mats Ohlsson
att kontakta de personer som visat intresse för att bli tävlingsledare i Trial och bjuda in till
en funktionärsutbildning. Östra distriktet har utsett Mats Ohlsson till ”fakta man Trial”,
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5.7

Regler 2017-2018

Magnus Liljeblad rapporterade om regeländringar. Magnus Liljeblad har inkommit med
förslag på regeländringar. Henrik Lettesjö har kommenterat och lagt till punkter på
regeländringarna, Magnus Liljeblad anser att regelgruppen har kommit långt i sitt arbete
men är ännu inte helt klara.
Regler diskuterades.
John Lundberg namngav listan med personer som har licens och kan tänkas
agera "Supervisor" inför 2017 - 2018. Två namn togs bort. Peter Folkeson och Mats
Ohlsson Lindroos utsågs till ”Supervisors” 2017 - 2018. Mats Ohlsson börjar med att gå
med ordinarie ”Supervisor" för upplärning. John Lundberg åtar sig att kontakta och fråga
de på den korrigerade Supervisor listan.
Thomas Avelin informerade att Trialsektionen äger frågan om ”Guldhjälmslicens” i SR.
Sektionen diskuterade benämning av barnverksamheten i Trial. Sektionen Beslutade att
kriterierna för "Guldhjälm" inte är lämpliga för Trial och därför ska kriterierna för
"Guldhjälm" tas bort ur SR.
Sektionen beslutade att ändra benämningen i SR på ”Guldhjälm” till ”Knatte”.

5.8

Nationellt grenmöte & Trialriksdagen

Lars Edvardsson informerade om att kallelsen för NGM är utlagd och att Trialsektionen
kommer att träffas samma dag som mötet för ett kort "förmöte", 13:00. Lars Edvardsson
uppgav att lokalen för Nationellt grenmöte & Trialriksdag är bokad.
Thomas Avelin åtog sig att agera ordförande på Nationellt grenmöte. John Lundberg vart
tillfrågad att agera sekreterare för Nationellt grenmöte och accepterade.
Lars Edvardsson tog upp agendan till Trialriksdagen med Trialriksdag 2015 års agenda
som grund. Preliminärt fördelades ansvar inför Trialriksdagen 2016. Sektionen var eniga
om att samtliga deltagare ska få möjligheten att dela sina tankar och idéer. Peter Folkeson
efterfrågade hur många som har anmält sig. John Lundberg återkommer med ett svar om
hur många som anmält sig snarast.
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5.9

Övriga frågor

Henrik Lettesjö rapporterade om "Träffpunkt Svemo". Henrik Lettesjö återberättade att
det var en bra tillställning och att Svemos framtid är positiv ekonomiskt och att detta kan
reflekteras i sektionsarbetena.
Mats Ohlsson åtog sig ansvaret för Trialmontern på MC mässan i Stockholm 26:e - 29:e
januari.
Protokoll Trialsektionen nr 9 diskuterades då datum för SM Sotenäs hade korrigerats efter
det att protokollet publicerats.

7.

Nästa möte

22 november, Sektionsmöte (Telefonmöte)
8.

Avslutning

Lars Edvardsson tackade deltagarna och avslutade motet

Vid Protokollet

Justerat Av

John Lundberg

Henrik Lettesjö

2016-10-25

2016-11-08
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