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Protokoll sektionsmöte Trial 1–2017
Datum: 2017-10-10, kl 17.00-22.45
Plats: Svemo-huset Norrköping

Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Per Westling
Thomas Avelin
Martin Jarl
Annika Pettersson
Sandra Altesson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
GS (deltog i början av mötet)
Styrelsen
Ekonomichef (deltog tom punkten ekonomi)
Sportchef
Koordinatorassistent

Anmält förhinder:
Björn Bergström

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
GS Per Westling hälsade välkommen till den nya Trialsektionen. En presentation av
respektive deltagare genomfördes. GS gick igenom beslutsvägar och ansvarsområden inom
Svemo med Sektionen.
2. Sektionens uppdragsbeskrivning
Gick igenom de olika ansvarsområden som finns inom sektionen och sektionsmedlemmarna
kom överens om hur dessa ska fördelas. Vi behöver även se över resurspersoners
arbetsbeskrivningar så dessa stämmer överens med varandra och är synkade.
3. Möten i Sektionen
Mötet var överens om att ta fram en tidsplan för kommande sektionsmöten och första
tisdagen i varje månad kan fungera för alla under höst och vinterhalvåret, sen ser man till att
det blir en annan lösning på möten. Ett fysiskt möte kommer att hållas i slutet av oktober i
Svemo Huset.
4. Ekonomi/Budget
Ekonomichef Martin Jarl gick igenom rutiner, attestering av fakturor, reseräkningar mm.
Preliminär budget är framtagen och sektionsmedlemmarna fick i uppdrag att se över denna
och justera i den så det passar just den verksamhet som ska genomföra under 2018.
5. Avtal X-trial
Sportchefen tar fram förslag på avtal med Promotorn för Trial och mailar till Henrik Lettesjö,
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det behövs inte så stora förändringar i det avtal som redan finns. GS är den som signar detta
avtal när alla parter är överens. Avtalet ska avlöpa på 3 år.
6. Sponsorer 2018 - 2020
Kenneth Strandborg kontaktar Carry Holmgren för att se om han kan hjälpa till med att
kontakta ev sponsorer för 2018 - 2020. Viktigt att vi inte glömmer bort de sponsorer som
sponsrat under de tidigare åren.
7. Tjejsatsning
Sektionen valde att godkänna ansökan om samling för tjejer i samband med Fars Dag Trialen
i november.
8. Mailadresser och grupp
Enbart de 4 ingående i Trial sektionen, samt koordinatorn och Annika Pettersson ska ingå i
mail gruppen. (AP är endast med i uppstarten av sektionen)
9. Profilkläder
Profilkläder provades av den nya sektionen.
10. SM-samordning
Under 2017 har sektion haft en SM samordnare, Peter Folkesson för att stödja klubbarna i
deras SM arrangemang. Sektionen anser att det har fungerat mycket bra och avser att ha en
likande funktion under 2018.
11. Elitsatsning, Future satsning (ungdom, junior)
Lars Nordgren är adjungerad för sektionens elitsatsning och ska uppdatera det dokument
som finns, så det blir aktuellt. Sektionen valde att bevilja del av Jonas Berggrens ansökan till
elitprojekt (ca 20% av ansökt belopp), med ett läger i Spanien. Dock önskar sektionen att
framtida projekt ska innefatta fler förare och arrangeras på hemmaplan med inhyrd
Elittränare från annan federation för att bli tillgängligt för fler förare och ledare.
12. Enklare tävlingar 2018, bredd satsning, Nationella tävlingar (rätt status på tävlingar)
Kenneth Strandborg har tagit fram ett förslag som diskuterades på mötet.
13. Utbildningskonferens
Kommer genomföras den 21 - 22 oktober på Quality Airport Hotel, Arlanda Stad. Henrik
Lettesjö kommer delta från Trial sektionen.
14. Trial riksdag
Kommer genomföras i samband med Fars Dag Trialen i november. Sektionen avser att delta i
mötet. Där NGM mötet kommer avhållas, info finns på Svemo hemsida angående detta
möte.
15. SM-2018
Det har inkommit 5 st ansökningar om att arrangera under 2018. Henrik Lettesjö ansvara för
SM-tävlingarna i sektionen. SM-samordnare för 2018 kommer utses av sektionen.
16. Lag-VM 2017/EM-VM 2018
Rapport skriven av Magnus Liljeblad har mailats till sektionen. Sektionen beslutade att
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traktamente skulle betalas ut till de personer som varit minders, förbundskapten och
internationell delegat (Martin Lagergren, Anton Lorentsson, Lars Nordgren, Magnus
Liljeblad). Beloppet ska redovisas genom traktamente för respektive person. Detta är en
lösning endast för 2017. Eventuella ersättningar för nästkommande lag-VM ska avtalas med
sektionen i god tid innan.
17. Övriga frågor
- El trial kommer tas på nästa möte i slutet av oktober.

18. Nästa möte
26 oktober kl 17.00, i Svemo-huset

19. Avslutning

Vid protokollet:

Justerat:

Annika Pettersson
Sportchef
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