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1.
2.
3.

Mötets öppnande

Lars E hälsar alla välkomna samt öppnar årets tolfte sektionsmöte.

Val av mötesfunktionärer

Ordförande Lars Edvardsson, Sekreterare John Lundberg och Justerare Jonas Bergqvist

Godkännande av dagordning och föregående protokoll

Peter Folkeson föreslår att tillägga punkten ”Ännu ej godkända projekt” under övriga frågor.

Dagordningen godkännes.

4.

Ekonomi

4.1 Sektionen
Lars Edvardsson informerade att Sektionens budgetförslag för 2017 har godkänts av styrelsen. Sektionen
har således sammanlagt 445 000:-. Sektionen har dessutom fått 50 000:- i projektmedel för en separat SM
stab för 2017. Lars Edvardsson informerade att han stämmer av sektionens budget 2016 med Martin Jarl
och denna avstämning fortsätter fram till 15 januari 2017.
4.2 Elitsatsningen
Lars Edvardsson informerar att sammanställningen för 2016 är avklarat och avstämt med Martin Jarl.
Koncept för 2017 är klart.

5.

Ärenden

5.0

Säkerhet
Ingen olycka eller kända tillbud.

5.1

SM
SM kalendern för 2017 är klar och utlagd som en nyhet på www.svemo.se. Supervisors skall tillsättas till
varje tävling. SM stab/koordinator skall tillsättas.
Peter Folkeson informerade att han och Lars Edvardsson har haft konferenssamtal med 2016 års SM
arrangerande klubbar och dom har följt upp årets SM tävlingar för att stämma av med klubbarna vad
de ansåg om årets SM och vad som skulle kunna göras bättre inför SM 2017.

5.2

X-trial SM
Henrik Lettesjö informerade att planerna inför X-trial SM 2017 är i fas och att antalet anmälda är idag 11.
John Lundberg informerade att han fortfarande arbetar på att västar och ”vepor” ska finnas på plats till
X-trial SM 2017.
John Lundberg åtog sig att kontrollera var de grafiska ”loggorna” finns för att tillhandahålla sektionen
materialet.

5.3

NM, EM & VM
Inget att rapportera.

5.4

Elitsatsningen & landslaget
Lars Nordgren kontaktar deltagare från 2016 för att. kolla av vilka förare som fortfarande är intresserade
av vidare satsning.

5.5

Future och observationsgruppen
Vi avvaktar till dess att man vi vet hur sektionen kommer att se ut 2017. Jonas Bergqvist har erbjudit sig att
bistå den nya sektionen under 2017 om det finns intresse.

5.6

Utbildning
Mats Ohlsson informerade att han skickat ändringarna till Lena Bleckman för uppdateringar i sluttestet
tävlingsfunktionär Trial.
John Lundberg kontrollerar med Lena Bleckman att ändringarna för sluttestet har inkommit och att de är
implementerade i ”sluttestet”. John Lundberg kommer att skicka ut provet för remiss hos sektionen.

5.7

Regler 2017 – 2018
Henrik Lettesjö informerade att ändringarna i reglerna har skickats in till TK och att motfrågor har uppstått
från kansliet som är under utredning.
John Lundberg informerade att krav på läkarundersökning för 65+ är centralt styrd. Vid eventuella frågor
bör Annika Pettersson på kansliet kontaktas.
Thomas Avelin antog sig att utreda vidare hur detta kan hanteras och kommer att informera sektionen
om status.
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Lars Edvardsson informerade att förord behöver skrivas till SR 2017 – 2018 men att detta avvaktas fram till
att sektionen 2017 är komplett.
John Lundberg har kontrollerat om man behöver göra ändringar i NT för att komplettera SR och svaret är
att SR är grenspecifikt och ändringar i SR inte behöver kompletteras i NT för att vara giltiga. Om en regel
är i konflikt med NT så kommer TK att göra en bedömning om NT måste ändras när regeln i fråga lämnas
in.

5.8

NMC
Inget att rapportera.

5.9

Nationellt grenmöte &Trialriksdagen
Då inga namn har inkommit till valberedningen så har sektionen haft ett extra insatt sektionsmöte för att
diskutera frågan och sektionen kommer att arbeta vidare med detta.
Henrik Lettesjö åtog sig att utforma en text med uppmaning till klubbarna om att ta fram namn till den
nya sektionen och John Lundberg kommer att se till så att de publiceras snarast på www.svemo.se och
Svemo Trial Facebook direkt dom kommer kansliet tillhanda då detta är brådskande.

5.10

MC mässan
Mats Ohlsson informerade att man söker personer som kan tänka sig att hjälpa till på MC mässan. John
Lundberg informerade att man har beställt ”Trialbroschyrer” 500 ex och att de kommer att finnas på plats
till MC mässan i Svemo montern. John Lundberg kommer att kontrollera storleken på ”backdropen” som
är tänkt att använda på MC mässan och informerar Mats Ohlsson om detta.

5.11

Tjejsatsning 2017
Budgeten klar för 2017 och inväntar de nya sektionsmedlemmarna.

5.12

MHF-U & Svemo
Thomas Avelin informerar att ingen ny information finns och att man inväntar att sektionen är komplett
och kan därefter arbeta vidare med denna fråga.

5.13

Övriga frågor
1. Träffpunkt Trial
Lars Edvardsson informerade att sektionen har preliminär bokat Svemos kansli för Träff Punkt Trial 18 – 19/3.
Mötet för Träff Punkt Trial är den 19/3.

2. Ännu ej godkända projekt
Thomas Avelin informerade att projekten finns kvar men att man avvaktar fram till dess att det finns en
komplett sektion och då kommer projekten att lyftas igen.

5.14

Nästa Möte
Sista tisdagen i månaden kl 19:00.

8.

Avslutning

Lars Edvardsson tackade deltagarna för mötet och avslutade sedan mötet.
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Vid Protokollet:

Justerat Av:

John Lundberg

Jonas Bergqvist

2016-12-27

2016-12-29
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