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Protokoll sektionsmöte Trial 1 2018-01-10
Datum: 2018-01-10, kl 19.00-20.00
Plats: Telefonmöte

Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson från punkt 7
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av protokollförare
Kenneth valdes till protokollförare
3. Val av justerare
Leif valdes till justerare
4. Föregående protokoll
Noterades att i föregående protokoll under punkt 7 ”Träningsläger 2018” också kan komma
att genomföras träningsläger i Cerrys future projekt. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
5. Ekonomi, periodiserad budget
Henrik åtog sig att ta fram ett förslag till periodisering av budgeten. Noterades att eventuellt
deltagande i lag VM är aktuellt i september.
6. SM serien 2018
Leif åtog sig att be Björn Bergström ordna med att mail med ”PM SM serien 2018” går ut till
alla licensierade trial förare så att det nya upplägget blir känt för dessa.
Förslag till fördelning av supervisor uppdrag togs fram under mötet. Leif åtog sig att maila
detta förslag till berörda.
Sektionen beslutade att i sedvanlig ordning genomföra ”Träffpunkt Trial” i Norrköping.
Henrik åtog sig att boka lokaler med inriktning på början av mars månad.
7. SM 40+ och DSM
Sektionen beslutade att SM 40+ skall köras i blått, grönt och vitt spår och DSM i grönt och vitt
spår. Upplägget korresponderar med upplägget av SM serien 2018.
8. SM samordnare
Det av Henrik utskickade förslaget och med inkomna synpunkter tillstyrktes av sektionen.
Henrik kommunicerar förslaget med Peter Folkeson.

2018-01-11
9. Minderlicens
Med av Annika Pettersson föreslagen ändring tycks alla vara överens om vad som gäller.
10. Ersättning i samband med landslagsuppdrag
Sektionen beslutade att de av Henrik framtagna reglerna för ersättning vid landslagsuppdrag
skall gälla.
11. Ledarskapsutbildning
Lars Nordgren kommer att deltaga i Ledarskapsutbildning för förbundskaptener.
12. Verksamhetsberättelse 2017
Leif har lämnat uppdraget att ta fram Verksamhetsberättelse för 2017 till Annika Pettersson
eftersom Trialsektionen varit obemannad.
13. Övriga frågor
Reglerna för X-trial har godkänts av Henrik och inbjudan är på gång.
På frågan om lämplig plats för filminspelning av trialverksamhet kommer Henrik att föreslå
SM helgen i Nyköping.
14. Nästa möte
Telefonmöte den 13 mars 19.00

Vid protokollet:

Justerat via Email:

Kenneth Strandborg

Leif Nordgren
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