Protokoll telefonmöte trialsektionen 20180731, 19:00

Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Emilia Olsson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Svemo kansli

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Mötet förklarades öppnat och dagordningen godkändes.
2. Val av protokollförare
Emilia
3. Val av justerare
Anja Claesson
4. Föregående protokoll
Protokoll från 2018-06-07 läggs till handlingarna
5. Ekonomi
Inget att rapportera.
6. Ärenden
6.1 Nytt Svemo TA – Synpunkter efter test
Henrik har tillsammans med John Lundberg kommit fram till ett förslag att vänta med testet tills
det är helt färdigt. Detta för att det, för tillfället, endast är vissa delar som är klara. En önskan
finns från sektionen att det ska finnas ett färdigt system till hösten som då ska vara ordentligt
testat.
Beslut togs att avvakta och invänta mer information.
6.2 NM, anmälan, budget etc.
Det har visat sig vara svårt att anmäla sig till NM och utländska förare har svårt att skapa profiler i
nya systemet. Vi inväntar mer info från IT gällande detta och avvaktar.
6.3 Delegat EM Italien
Frågor har inkommit angående delegater till Italien och Belgien och av olika anledningar har
sektionen inte kunnat skicka en delegat till dessa tävlingar.
Sektionen beslutar att se över detta inför nästa säsong och diskutera vidare huruvida möjligheten
finns att ha delegat vid varje tävling. Möjligheten med en delegat via telefon diskuterades.
En bekräftelse på anmälan till EM i Italien efterfrågades och Emilia kommer att kontakta
arrangören och efterfråga detta.

6.7 Nytt trialreglemente – Arbetsgrupp
Sektionen beslutar att redan nu påbörja arbetet med att se över trialreglementet och de
justeringar som ska göras.
Henrik Lettesjö utses som arbetsgruppens sammankallande och tilldelas uppdraget att få ihop
det.
6.8 Uppföljning, ev Svemoförsäkring för trialmaterial som klubbarna förvarar mellan SMtävlingarna.
Sektionen beslutar att tillsammans med Emilia kolla upp med försäkringsbolaget vad som gäller
och be dem ta fram ett förslag.
Emilia får även i uppdrag att se över hur det går till när de andra grenarna fraktar och förvarar
material.
6.9 Uppmaning till klubbarna att lämna in intresseanmälan för statustävlingar 2019
Emilia får i uppdrag att göra ett utskick till klubbarna med en påminnelse att lämna in
intresseanmälan för SM-tävlingar 2019.
6.10 Topp och talang
Trialsektionen har inte fått in någon ansökan till topp och talang.
Därmed är ingen förare uttagen och inte heller kallad till intervju.
6.11 Vad hände med trialbroschyren
Emilia har fått till sig informationen som ska bytas ut men broschyren behöver göras om helt och
hållet. Därav har detta tagit lite längre tid än beräknat. Emilia ska ta hjälp av Anna Arner så fort
hon är tillbaka från semestern.
6.12 Lag-VM
Chaufför och kockar
Sektionen har beslutat att erbjuda uppdraget till Anders Karlzon och till hans hjälp Sven-Erik
Grund. Anders Karlzon har tillfrågats och tackat ja till uppdraget via samtal med Emilia.
Sektionen är mycket tacksamma för hjälpen och ska under fortsatt dialog med Anders via Emilia
göra upp en planering som passar. Mer information kommer.
7. Övriga frågor
Sektionen diskuterade 53-årsracet och det faktum att det är viktigt att det finns tydligare regler
inför nästa år för att undvika de missförstånd som uppkommit under den senaste tiden.
8. Nästa möte
29 augusti 20:00

Vid protokollet

Justeras

Emilia Olsson

Anja Claesson

