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1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes.
2. Val av protokollförare
Emilia Olsson
3. Val av justerare
Leif Nordgren
4. Föregående protokoll
Lades till handlingarna
5. Ekonomi
5.1 Avstämning av resultat
Leif har gått igenom information som han fått till sig ifrån Martin och diskussion fördes
kring ämnet.
Sektionen diskuterade även det senaste kontoutdraget och redovisade ”okända” summor.
Det visade sig att vissa kostnader har hamnat på fel konton vilket resulterat i felaktiga
slutsummor som gör att resultatet verkar felaktigt trots att det inte är det.
I övrigt ser resultatet bra ut jämfört med budget.
6. Ärenden
6.1 Budgetprocessen
Josefin får ordet och beskriver hur budgetprocessen ska gå till samt hur det har gått till i
de andra sektionerna. Hon berättar även om de nya fokusområdena som man förväntas ta
hänsyn till och arbeta efter. Rekrytering av funktionärer, säkerhet, utbildning samt tillväxt
rekrytera och behålla.
Kort möte för diskussion kring budget och kommunikation tillsammans med Josefin
imorgon på kansliet erbjuds för dem i sektionen som har möjlighet.
6.2

Avrapportering Lag VM

Anja rapporterar från Tjeckien.
En sjundeplacering för laget detta år.
Kläderna passade inte riktigt, förarna önskar att testa storlekar nästa gång.
Bättre kvalitet önskas också då kläderna ansågs ha ett ganska så tunt material som hade
lätt för att spricka.
Samarbetet med kockarna/chaufförerna funkade alldeles utmärkt och sektionen är väldigt

tacksamma. Mindern gjorde även han ett jättebra jobb men det diskuterades huruvida det
kan vara sårbart med enbart en minder och man bör fundera inför nästa år att kanske ha
två stycken.
Magnus har skrivit en rapport från lag-vm inför nästa säsong med synpunkter att ta hänsyn
till. Sektionen önskar att se över den.
6.3

Regeländringar 2019

Klubbarna har några dagar till på sig att lämna in åsikter. Arbetsgruppen kommer sedan
sätta sig ner och arbeta fram ett färdigt förslag till nytt SR och lämna in till TK kort efter
trialriksdagen i november. Emilia kan skicka ut en påminnelse till klubbarna igen imorgon
och påminn dem även att det är svårare att ta hänsyn till de förslag som inte kommer in i
tid, Påminn gärna även om att ansöka statustävlingar. Samlar sedan in dessa svar på
lördag och skicka till Kenneth.
6.4

Trialriksdagen

Trialriksdagen kommer att hållas i samband med farsdag-trial i Kinna lördagen den 10 nov.
Där kommer alla få möjlighet att få göra sin röst hörd.
Mer information finns på hemsidan och på facebook.
6.5

SM-tävlingar 2019

Sektionen gick igenom de ansökningar som inkommit och diskuterade datum. En önskan
har inkommit från Jonas Bergqvist att vi även ska ta hänsyn till EM-tävlingarna 2019.
Fortsatt diskussion gällande tävlingskalendern vid nästa möte.
Övriga frågor
53-årsracet behöver avslutas i Svemo TA. Ytterligare en påminnelse kommer att skickas ut
av Emilia.
Ansökan om att köra utan supervisor på DM i östra. Beviljas.
Ansökan om att köra utan supervisor på Farsdagstrial i Kinna. Beviljas.
Diskussion fördes kring ett önskat bättre samarbete med klubbarna i Norr och en ide för
möte föreslogs. Leif och Kenneth tar på sig att få igenom förslaget.
Viktigt att jobba för att få fram och utbilda tävlingsledare, delegater, supervisors och
tävlingsfunktionärer. Sektionen önskar bli bättre på att förmedla sina kurser och visa att det
finns möjlighet.
Finns det möjlighet att få sektionsdomarutbildningen för trial på ett USB för att kunna köra
den även vid dålig uppkoppling. Josefin ser över möjligheten med Anna Arnér på kansliet.
7. Nästa möte
13 November 20:00
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