Protokoll sektionsmöte Trialsektionen 2018-04-24
Datum: 2018-04-24
Plats: Telefonmöte
Deltagare:
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Josefine Lundin
Peter Folkesson
Emilia Olsson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelsen
SM-samordnare
Svemo kansli

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Mötet förklarades öppnat och dagordningen godkändes.

2.

Val av protokollförare
Emilia Olsson

3.

Val av justerare
Anja Claesson

4.

Föregående protokoll
Läggs till handlingarna

5.

Josefine har ordet
Josefine berättar lite kort om sig själv och hur hon tycker att det är jättespännande
och ska bli riktigt roligt att få bli kontaktperson. Hon tror och hoppas kunna ha en
del tankar och kunskap att stötta Trial med.

6.

SM 1 – Kinna (Peter)
Peter rapporterar från första SM-tävlingen och berättar även att TV-sändningen,
rent bildmässigt, var helt fantastiskt.
Serietabellen som ligger ute efter tävlingen diskuteras och hur man i framtiden ska
göra med dem som hamnar utanför de 15 poängplatserna. Bör en annan variant
tas fram där det delas ut en poäng vardera till dessa istället för nuvarande 0
poäng? Diskussion sker även kring huruvida de som hamnar utanför 15poängsplatsen ska visas i listan över huvud taget.
Åsikter och förslag kring detta har tagits hänsyn till och kommer att diskuteras
vidare på fler möten och tas ställning till inför nästa år då det inte är aktuellt att
ändra systemet i en redan pågående serie.

Kenneth lyfter samtidigt en annan viktig fråga som gäller depåkörningsförbud och
det diskuteras att det bör tydliggöras i reglementet vad det är som gäller.
7.

SM framöver
Sektionen diskuterade under denna punkt de tävlingar som är kvar och om
möjligheten finns att göra fler tv-sändningar. I budgeten för i år gavs det endast
plats för ett försök och då det gemensamt anses att det hade varit roligt att kunna
sända fler tävlingar är detta en fråga som behöver diskuteras vidare för att se hur
man i så fall skulle kunna få till det arbete som krävs för att sälja in eventuella
sponsorer.

8.

Elitstöd
Sektionen undrade lite kring vad som kan tas som elitstöd och inte då detta har
framkommit som lite oklart. Då elitstödet ligger utanför budgeten och det redan är
avsatt pengar för futuresatsningen osv. åtog sig Anja uppdraget att ta kontakt med
Annika Pettersson och Lars Nordgren för att komma fram till hur sektionen kan
utnyttja dessa pengar fullt ut och på bästa sätt.

9.

Futuresatsningen
I Borås har entusiastiska ungdomar precis avslutat sitt läger som visat sig ha varit
mycket uppskattat. En önskan finns om att eventuellt få ihop ännu ett läger redan
i juli/augusti då det är långt tid kvar till oktober då nästa läger är planerat.
Diskussion fördes kring hur man skulle kunna få med ännu fler deltagare till
kommande läger.

10.

Breddserier
Det är roligt att se att det är så många anmälda och att mycket nya namn
tillkommer i tävlingarna.
Även här diskuteras det lite kring upplägg av resultatlistor och vart dessa ska
läggas ut.

11.

Övriga frågor
11.1 Förarlicensstatistik
En ökning på nästan 100% sedan denna period förra året.
11.2 Licenstyp
Sektionen vill uppmana fler förare att köpa seniorlicens istället för baslicens
på grund av att det knappt finns några enklare tävlingar längre.
11.3 Delegat till Polen
Delegater föreslås och ges förfrågan. Väntar på återkoppling.

12.

Nästa möte
Onsdag 30 maj 19:00

Vid protokollet

Justerat via mejl

Emilia Olsson

Anja Claesson

