Protokoll SEKTIONSMÖTE TRIAL 10-2018
Telefonmöte 13 november
Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Björn Bergström

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Svemo kansli

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif Nordgren öppnade kvällens möte.
Den utskickade agendan kompletterades med inköp under 2018.
2. Val av protokollförare
Björn Bergström valdes att föra protokoll.
3. Val av justerare
Henrik Lettesjö valdes till att justera kvällens möte.
4. Föregående protokoll
Trialprotokoll nr 9 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Det ekonomiska utfallet följer innevarande budget. Kenneth ger i uppdrag åt
Peter Folkesson att ta in reseräkning från de ungdomar som kört EM under
året. Diskussion förs kring inköp av resterande medel inför 2019. Inköp av
ryggsäckar med komplett innehåll till SM kommer att göras.
Sektionen har beslutat inköp av släp till SM.
Kompletterande inköp av profilkläder och åk-kläder behöver göras. Anja
skickar beställning till kansliet.
Björn kollar möjlighet att ta fram supportertröjor.
6. Ärenden
6.1 Marknadsföring SM-deltävlingar 2019
SM-kalender för 2019 publiceras på Svemo hemsida.
Önskemål om programblad till SM.
6.2

SM-veckan Sundsvall, Prova-på?
Henrik har undersökt möjligheten till Prova-på.

6.3

SR 2019-2020
Vi har skickat ut till klubbar om synpunkter inför revidering av SR.
Klubbarna var eniga om de nya förändringarna.

6.4

SM 2019
Nyhet med SM-kalender 2019 publiceras på Svemo hemsida. Henrik ser
till att Björn får underlag.
Önskemål finns om att flytta fram sista ansökningsdatum för SM inför
kommande år.

6.5

Elitsatsning 2019
Lars Nordgren har valt att hoppa av som förbundskapten som
avtackades under Trialriksdagen. Sektionen tackar Lars för det gedigna
arbete han har gjort. Sektionen sonderar även terrängen över en ny
förbundskapten.
Anja informerade om årets samt nästa års Elitsatsning.

7. Rapporter
7.1 Rapportering träffpunkt Svemo
Anja var sektionens representant och rapporterade kring träffpunkten.
8. Övriga frågor
Gammalt trialmaterial behöver tas bort från hemsidan. Björn ordnar det.
Det finns önskemål om att Träffpunkt Trial ska hållas senast den 2 mars
2019. Björn bokar Svemo kansli.
9. Nästa möte
Telefonmöte 11 december kl. 20.00.

Vid protokollet

Justeras

Björn Bergström

Henrik Lettesjö

