TRIALSEKTIONEN, MÖTE 02-2017
2017-10-26 (17:00-20:00) Svemo-Huset, Norrköping
Deltagare
Leif Nordgren

Sammankallande

Anja Claesson

Ledamot

Kenneth Strandborg

Ledamot

Henrik Lettesjö

Ledamot

Björn Bergström

Koordinatorassistent

Sandra Altesson

Koordinatorassistent

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif Nordgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.
2. Val av justerare
Anja valdes att justera dagens protokoll.
3. Föregående protokoll
Trialsektionen har tagit del av föregående protokoll från 2017-10-10. Stavning på några av
namnen kommer att justeras.
4. Ekonomi
Trialsektionen har tagit del av det senaste utskicket. Budgeten är i fas.

I budgetförslaget för 2018 avsattes medel för "future-satsning" efter presentation av
ett förslag till upplägg av Cerry Holmgren, som ombedes presentera satsningen på
Trialriksdagen. I budgetförslaget för 2018 avsattes också medel för att stödja
breddtävlingar. Peter Folkeson får i uppdrag att utvärdera 2017 års SM
arrangemang vid Trialriksdagen.
5. Nationellt grenmöte
NGM kommer att hållas i samband med FarsDags-trialen i Kinna 2017-11-12. Förberedelser
inför mötet gjordes.
6. Trialriksdag
Trialriksdagen kommer att hållas efter planerat NGM i Kinna. Punkter till dagordningen togs
fram och ansvarspunkter delades ut.

7. SM 2017
Sektionen har fått in en sammanställning från Peter Folkeson. SM-arrangörerna har gjort ett
bra arbete.
8. SM 2018
Sektionen tar fram en befattningsbeskrivning för SM-samordnaren 2018.
9. NM 2018
Ale Trialklubb har anmält intresse för att arrangera NM 2018. Henrik tar kontakt med
klubben.
10. EM/VM 2018
Kalendrarna är under framtagning.
11. Uppdrag i trialsektionen
Sektionen diskuterade namn att tilldelas speciella uppdrag. Sektionen pratar med framtagna
namn och har kommit fram till följande adjungerade till Trialsektionen:
Lars Nordgren - Förbundskapten A-landslag
Magnus Liljeblad – Internationell samordnare
Peter Folkeson – SM/breddsamordnare
Cerry Holmgren – Futuresatsning
12. MC-mässan Göteborg 2018
Kungsbacka ställer upp att hjälpa till med mässan. Kenneth tar kontakt med klubben.
13. Profilkläder/Landslagskläder
Komplettering av SM-västar behöver göras. Kontakt förs med sponsorer. Ny beställning av
landslagskläder ska göras.
14. Bidrag vid träningsläger och mästerskap
Sektionen jobbar med frågan.
Rapporter
15. Licensstatistik (september) 2017
Sektionen gick igenom licensstatistiken och den ser bättre ut jämfört med föregående år.
16. Utbildningskonferens
Henrik rapporterade från utbildningskonferensen. Henrik Esting, Svemo Kansli, är behjälplig
att ta fram önskat utbildningsmaterial för trial. Sektionen kommer få utbildningsmaterial för
tävlingsfunktionärer utskickat för uppdatering.
17. Övriga frågor
Sektionen önskar komma igång med Facebook. Sandra kollar om det finns något befintligt

konto för att jobba vidare med.
18. Nästa möte
Kinna i samband med Trialriksdagen 11 november.
19. Avslutning
Leif tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.
Vid protokollet

Justerat via e-post

Björn Bergström
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Anja Claesson
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