Protokoll sektionsmöte Trialsektionen 2018-06-07
Datum: 2018-06-07
Plats: Telefonmöte
Deltagare:
Leif Nordgren
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Peter Folkesson
Emilia Olsson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
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
Kenneth Strandborg

4.

Föregående protokoll
Läggs till handlingarna

5.

Ekonomi
Inget att rapportera. Avvaktar resultatet från Martin för maj.

6.

Status SM 2018 (Peter)
Peter och Kenneth rapporterar och alternativ för att höja SM-statusen diskuteras.
Trialen har tappat lite motionärer men kompenserat med en ökning i antalet
ungdomsförare.
Informationen i dokumentet som gäller SM-status diskuterades.

7.

NM Ale - Status
Klubben har blivit informerade kring regler och deadlines för inbjudan till NM.
Kostnader och krav enligt reglementet diskuteras. Peter pratar närmare med klubben och
återkopplar.

8.

Lag VM Status
Statusen för närvarande diskuteras.
Ett möte med Magnus, Anja och Lars föreslås för att ytterligare gå igenom statusen inför
Lag VM.

9.

Breddserierna – erfarenheter efter tävlingar
Östtrial upplevs ha blivit väldigt bra. Aldrig haft så många deltagare förut och roligt med
deltagande även uppifrån Norrland.
Västtrial når inte riktigt upp till förra årets deltagare antalsmässigt men trots detta en bra
uppslutning.

Det väntar även en efterlängtad förändring i systemet i Svemo TA som sektionen ser fram
emot och är förväntansfulla över.
TA kräver just nu en del handpåläggning för tävlingar utan supervisor vilket krånglar till
det. Just nu har det gjorts olika varianter på resultathanteringen, för de tre första
tävlingarna, i väntan på nytt system.
Funderingar kring huruvida serien ska köras som enklare tävlingar eller inte lyftes och
diskuterades.

10.

Elit – Status
Rapportering från EM och de förare som hittills kört.

11.

Övriga frågor
11.1 SM-västarna
Förändring gällande sponsorers placering på västarna har lyfts fram och diskuterats.

På förekommen anledning tar även kansliet reda på hur det är med
försäkringen av SM material så att arrangörer kan få information om ansvar
vid förvaring av SM material.
11.2 SM-poäng bara till de 15 första
Information om varför det blev så här i år och hur det kommer se ut nästa år
diskuterades samt rankningslistan för resterande förare. Inte möjligt att göra
någonting åt detta i år utan det får diskuteras vidare inför kommande säsong.
11.3 Topp och talang
Påminner om att sista ansökningsdagen är 15 juni. De aktuella förarna har meddelats.
11.4 Inför styrelsemötet
Josefin undrade via mejl kring frågor eller funderingar som ska lyftas på
nästkommande styrelsemöte. Leif tar på sig att svara Josefin.
11.5 Försäkringsfråga.

Ett aktuellt försäkringsärende diskuterades gällande betalningsansvar vid ett
sjukhusbesök på grund av olycksfall vid deltagande i internationell tävling.
Frågan är under utredning och förväntas snarast få en lösning.
11.6

12.

53-årsracet Classic Trial.
Trialsektionen har beslutat att medge att tävlingen körs utan
supervisor.

Nästa möte
31 Juli 19:00

Vid protokollet

Justerat via mejl

Emilia Olsson

Kenneth Strandborg

