Protokoll telefonmöte trialsektionen 20180905
Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Peter Folkeson
Emilia Olsson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerad
Svemo kansli

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes.
2. Val av protokollförare
Emilia och Henrik
3. Val av justerare
Kenneth
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna med tillägget att i arbetsgruppen för nytt
trialreglemente ingår förutom sammankallande Henrik L också Kenneth S och Peter F
5. Ekonomi
Budget/kostnader
Leif rapporterade att ekonomin följer budget förutom en post, som skall följas upp av Leif.
6. Ärenden
6.1 Utvärdering NM
Anja redogjorde för NM-helgen. Överlag ett bra arrangemang. Det rapporterades om en del
problematik med regeltolkningar mellan de olika nationerna bl.a. ryggskydd och licenser för
minder.
Ekonomiskt bokslut för arrangemanget skall efterfrågas för att sektionen skall kunna
överväga eventuellt ekonomiskt bidrag till arrangören.
6.2 NM Regelverk
Genomgång och uppdatering av det nordiska reglementet bör diskuteras på nästa nordiska
möte. Viktigt att få en samsyn mellan nationerna samt att det korrelerar med nationella
regler framförallt gällande säkerhet.
6.3 Beslut om handlingsplan säkerhet för trial 2019
Kenneth redogjorde för sitt förslag till handlingsplan som tidigare skickats till sektionen..
Förslaget innebäratt varje klubb utser en säkerhetsansvarig som ser till att förarna har giltiga
licenser och att SR efterföljs. Sektionen tillstyrkte förslaget, som Kenneth kommer att skicka
till Säkerhetsrådet.
6.4 Sponsring av landslagskläder
Anja har fått en förfrågan gällande sponsring av landslagskläder. Positivt, sektionen följer
upp spåret. Kläderna slits och måste kontinuerligt kompletteras.

6.5 Utbildningskonferensen
Anja är sektionens representant på utbildningskonferensen.
6.6 Förberedelser trialriksdagen
Sektionen brslutade att genomföra såväl Trialriksdagen som Träffpunkt Trial. Vid
Trialriksdagen skall bland annat förslag till nytt reglemente för trial behandlas
6.7 Statustävlingar 2019
Sektionen har fått in 5 stycken ansökningar och ambitionen är åtminstone 6 stycken. Vi
avvaktar och ser gärna under tiden att fler ansöker. Leif fick i uppdrag att kontakta lars
Nyberg om eventuellt SM arrangemang norröver.
6.8 Försäkringsskydd SM-material
Henrik sammanställer en förteckning över SM materialet och dess kostnader, som bör
försäkras mellan tävlingarna. Emilia kommer sedan att ta detta med försäkringsbolaget och
se vad de kan göra.
6.9SR Trial
Ett mail kommer att gå ut till alla klubbar via Emilia där klubbarna kommer att få möjlighet
att, med hänsyn till det försöksupplägg vi haft i år, lämna åsikter och förslag gällande
uppdateringen av SR Trial.
6.10 Budgetmöte
Leif kommer att kontakta Martin för att boka ett möte.
Kenneth är också intresserad av att delta.
6.11 Träffpunkt Svemo
Anja kommer att representera Trial på träffpunkt Svemo i oktober.
6.12 Status utbildningsplattformen
Utbildningsplattformen verkar vara i slutfasen. Henrik Lettesjö kommer att ta kontakt med
Henrik Esting för mer info.
6.13 Status TA
TA-systemet och dess buggar diskuterades. En önskan finns från sektionens sida att gå
tillbaka till det gamla systemet tills det nya är felsökt ordentligt. Sektionen vill ta bort de 20
kr som debiteras vid betalning i Svemo TA. En skrivelse skall tillställas Svemos styrelse
angående negativa erfarenheter av nya TA.
Frågan kommer att följas upp vid nästa möte.
7. Övriga frågor
Beslutades att bjuda in Josefine till våra möten så hon får möjlighet att delta.
Vid nästa års 54 års race skall säkerställas att reglementet följs med avseende på bland
annat supervisor, säkerhet och miljö.
8. Nästa möte
2/10 20:00
Vid protokollet

Justeras

Emilia Olsson

Kenneth Strandborg

