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PROTOKOLL TRIAL SEKTIONSMÖTE 1-2009
2009-01-08 17.00-17.00 telefonmöte

Deltagare SVEMO
SVEMODOM\ulrika.johansson

-

Henrik Lettesjö

Ledamot

Magnus Liljeblad

Sammankallande

Gäster
Arne Hedin

1

UEM

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Sektionens sammankallande Magnus Liljeblad öppnade mötet och hälsade alla välkommna.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Förslag:

Henrik Lettesjö valdes till mötessekreterare och Magnus Liljeblad till justeringsman.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll sammanfattades av Ulrika Johansson och godkändes av sektionen.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomi

( Id: 12 )

Magnus Liljeblad gick igenom ekonomin. sammanfattningsvis så slutade 2008 års utfall i det
närmaste på budget.
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5

ÄRENDEN

5.1

Budget och budgetfördelning 2009
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( Id: 9 )

Budgeten för 2009 är fastställd. Trialsektionen fick något mindre tilldelning än äskat belopp, men
ökade anslag jämfört med 2008. ML gjorde en redogörelse över fördelningen. De ökade anslagen
går främst till nordiskt indoor , träningsläger för ungdom/junior samt rekrytering.

5.2

Tävlingskalender 2009

( Id: 10 )

Fyra Sm tävlingar är klara. Under mötet bestämdes att Björkvik tar femte tävlingen och tillfrågas
även om Lag SM. Kvarstår en arrangör. ML har mailat till ett antal klubbar. Norrahammar har
anmält intresse för veteran SM den 25 april.

5.3

Ungdomssatsning 2009

( Id: 11 )

Ett träningsläger planeras i Belgien i anslutning till sportloven 19-23 februari. ML har kontaktat
Michel Renard, som ställer sig possitiv att vara tränare. 15 förare har i ett första skede anmält
intresse. 6 stycken har svart ja efter andra utskicke. Jonas Andersson har föreslagits som
gruppledare/tränare.

5.4

tjejsatsning 2009

( Id: 12 )

Träningsläger planeras i Kinna den 19/4, dagen efter SM. ML kollar med Jan Erik Mellberg om
detta är OK. Som tränare har föreslagits Siri Minken, ML undersöker. HL tar fram en skrivelse
inför säsongen som skickas ut till samtliga licensierade förare. ML har skickat en förfrågan till
FIM angående arrangerande av ett större träningsläger.

5.5

Rekrytering

( Id: 13 )

UJ sammanfattar vad som bestämdes på novembermötet. Detta läggs ut på hemsidan.

5.6

Uppföljning Swedetrial

( Id: 14 )

Pengar har kommit från SVEMO. ML gör en sammanställning som skickas ut till klubbarna.
Dessa får ett par veckor att inkomma med synpunkter. Sedan betalas pengarna ut. Swedetrial läggs
ned. ML stämmer av med Lena bleckman.

5.7

Nordisk indoor

( Id: 15 )

Startfältet är klart. Sex förare kör fredagens kval, nio i semifinalen och fem i söndagens final.
Anders Minken föreslagen som referee. Jan Nordström föreslagen som tävlingsledare och Jonas
Andersson som besiktningsansvarig.
UJ kontaktar Jan och Jonas. UJ kollar upp tryck på t-shirt för att använda som nummerlappar.
Arne Hedin tar med sig nummerlappar ssamt tidtagarur. HL beställer priser. UJ kontaktar
återförsäljare och hör ifall de är intresserade av att ställa ut cyklar i SVEMO montern. ML
beställer skjortor. UJ beställer ytterligare hotellrum. UJ har blivit kontaktad av Roger Persson som
vill göra ett TV reportage för SVT. Trialsektionen samlas redan torsdagkväll den 22 jan för att
förbereda tävlingen.
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5.8

Utbildning
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( Id: 16 )

HL har uppdaterar utbildningsmaterialet. skall korr. läsas för att sedan skickas över till Lena
Bleckman.

5.9

Guldhjälmsreglemente

( Id: 17 )

UJ och HL träffade Tommy Landin före jul. Han gick igenom Guldhjälmen. Materialet ska
uppdateras. Detta görs som grupparbete under Örebro konferensen.

5.10

Trialsektionen 2009/2010

( Id: 18 )

UJ har ifrånsagt sig omval i trialsektionen. Ny ledamot måste tas fram. Lars Nyberg från Timrå
har visat intresse. ML pratar med Roland i valberedningen som i sin tur kontaktar Lars Nyberg för
ett eventuellt inval i trialsektionen.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Uppdatering av FIM licenser.
Aktuellt för Arne Hedin.

10

NÄSTA MÖTE
Tid och plats för nästa möte bestäms.

ML har tagit fram en mötesplan för trialsektionen under 2009.
5 februari
6 mars
16 april
11 juni
6 augusti
10 september
15 oktober
29 November

11

AVSLUTNING
Mötet avslutas.

Magnus Liljeblad tackade alla som deltagit och avslutar mötet.

