PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 11 2016-11-29
2016-11-29 (19:00-23:00) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Mats Ohlsson

Ledamot

Henrik Lettesjö

Adjungerad

Magnus Liljeblad

Adjungerad

Peter Folkeson

Adjungerad

Lars Nordgren

Förbundskapten

John Lundberg

Grenkoordinator

1.

Mötets öppnande

Jonas Bergqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna, Lars Edvardsson förväntas tillkomma under
mötets gång.

2.
3.

Val av mötesfunktionärer

Ordförande Jonas Bergqvist, Sekreterare John Lundberg, Justerare Peter Folkeson

Godkännande av dagordning och föregående protokoll

Peter Folkeson påpekar att föregående mötes protokoll har fakta fel. Det står att detta möte ska
hållas den 22:e november men det riktigt datum är idag tisdag den 29:e november. Peter Folkeson vill
lägga till en punkt under övriga frågor, status på "Projekten" som Svemo styrelse inte har godkänt.
Dagordningen godkändes.

4.

Ekonomi
4.1 Sektionen
Sektionen har skickat in budgetförslag för 2017. Sammanställning av 2016 kommer att ske i december
2016.

4.2 Elitsatsning
Lars Nordgren informerar att sammanställning för 2016 är inskickad och Lars Edvardsson och Lars
Nordgren skickar in kompletterade uppgifter.

5.
5.0

Ärenden
Säkerhet
Inga olyckor eller tillbud har tillkommit sedan mötet 25:e oktober.

5.1

SM
Jonas Bergqvist informerar att arbete med SM kalendern kvarstår. Målet är att ha 6 st enskilda tävlingar.
Som kalendern ser ut just nu så kommer förarna ha möjlighet att delta i SM och Norge Cupen (NM, EM
samt VM). Inga tävlingar har "dubbelbokats”. 4 av 6 tävlingar är bokade, 2 av 6 inväntar svar från
klubbarna. Jonas Bergqvist informerar när samtliga klubbar svarat på förfrågan. Sektionen har fått
möjlighet att tillsätta resurser för att stödja/stötta SM arrangörer innan, under och efter respektive
deltävling 2017 - 2018. Sektionen återkommer när SM kalendern är klar för 2017.

5.2

X-trial SM
Henrik Lettesjö informerade att anmälan är öppen för X-Trial SM 2017.
Jonas Bergqvist informerade att han kontaktat Norska förbundet(NMF) och det Danska förbundet(DMU)
med information att anmälan till X-Trial SM 2017 är öppen. Jonas Bergqvist åtog sig uppgiften att
även kontakta det Finska förbundet(SML).
John Lundberg blev tilldelad uppgiften att kontrollera att västar finns och hur vi ska transportera dom och
"veporna" till X-Trial SM 2017.
Sektionen kommer inte delta i utbildning som erbjuds inför SM veckan. Markus Frändén är ansvarig för att
ha folk på den erbjudna utbildningen inför SM-veckan
Jesper Johansson kommer att agera expertkommentator på X-Trial SM 2017.
Peter Folkeson tog upp att det finns en "bugg" i SvemoTA att man måste välja en klubb när man anmäler
sig och det har resulterat i att utländska förare har då fått en klubb tilldelad som dom inte tillhör. John
Lundberg informerade att när en utländsk förare anmäler sig till våra tävlingar, så ska de fylla i förarens
land eller klubb i fältet ”klubb”. John Lundberg ska undersöka möjligheten att ändra inställningarna för
detta, så att anmälaren kan lämna fältet tomt.

5.3

NM, EM & VM
Magnus Liljeblad informerade att EM & VM datum är tillgängliga. John Lundberg fick tilldelat av
sektionen att lägga upp EM & VM datum på Facebook samt svemo.se. Magnus Liljeblad kommer att
skicka över datum för EM & VM till John Lundberg för publikation.

5.4

Elitsatsningen & landslaget
Lars Nordgren informerade att ansökan/redovisningen av landslag/elitsatsningen 2017 i princip är klar,
endast småjusteringar skall göras och som sagt inlämning senast 9 dec. Lars Nordgren påtalade också
att en förutsättning för att han skall kunna ta på sig uppdraget även 2017 är avhängt av att det finns en
Sektion som stöttar och stödjer. Lars Nordgren informerade att budgetförslag för 2017 fastslås när en
komplett Trialsektion är tillsatt.
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5.5

Future och observationsgruppen
Jonas Bergqvist informerade att sektionen inväntar SM Tävlingskalender. Inget nytt.

5.6

Utbildning
Mats Ohlsson informerade att slutprovet för funktionärsutbildningen behöver justeras innan den
publiceras. Utbildningsmaterialet är inte uppdaterat. Mats Ohlsson informerade att en funktionärskurs
genomfördes och avslutades i november och det var lyckat. John Lundberg kontaktar Lena
Bleckman för att skicka ut slutprovet på remiss hos sektionen.

5.7

Regler 2017-2018
Sektionen tilldelade John Lundberg uppgiften att kontrollera om vi kan ta bort den årliga
läkarundersökningen för 65+ i Trial. Magnus Liljeblad informerade att reglerna i SR 2017–2018 är klart och
ska skickas till TK. John Lundberg skickar SR för Trial till TK.
Sektionen ska kontrollera om ändringar måste göras i NT. John Lundberg har åtagit sig att kontrollera
med TK om ändringar som vi gör i SR behöver kompletteras med regeländringar i NT.

5.8

NMC
Sektionen kommer att lyfta frågan "NMC regler" under 2017.

5.9

Nationellt grenmöte &Trialriksdagen
John Lundberg lägger upp presentationen och NGM protokollet från Trialriksdagen på www.svemo.se.
Sektionen har inte fått några namn som kan ingå i sektionen 2017–2018, sektionen söker således minimum
två namn.
John Lundberg åtar sig att kontakta Thomas Avelin för att diskutera hur vi ska få klubbarna att förstå hur
kritiskt det är att det finns en komplett fungerande sektion 2017–2018.

5.10

MC mässan
Jonas Bergqvist informerade att han kontaktat Anna Arnér och då diskuterat storleken på montern för att
få en uppfattning om vad som är möjligt att genomföra. Mats Ohlsson kommer att kontakta Anna Arnér
om MC Mässan 2017 inför planeringen.
Jonas Bergqvist bad deltagarna i sektionen att kontakta Anna Arnér och då informera om de ska delta
på MC Mässan 2017.

5.11

Tjejsatsning 2017
Sektionen inväntar budget 2017. Uppdatering tillkommer på nästa möte 27:e december.

5.12

MHF-U & Svemo
Då Thomas Avelin uteblivit från mötet så tas frågan upp på nästa möte 27:e december.

5.13

Övriga frågor

Sektionen vill preliminärboka den 18:e samt 19:e mars för Träffpunkt Trial.
John Lundberg vart tilldelad att ta fram agendan för Miljöforum och skicka det till sektionen för
kännedom.
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5.14

Nästa möte

Sista tisdagen i månaden kl 19:00
27:e December 2016, Telefonmöte.

8.

Avslutning

Jonas Bergqvist tackade deltagarna och avslutade motet.

Vid Protokollet:

Justerat av:

John Lundberg

Peter Folkeson

2016-11-29

2016-12-27
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