Protokoll sektionsmöte Trial 1 2019-01-29
Datum: 2019-01-29, kl 20.00-22.00
Plats: Telefonmöte
Deltagare
Leif Nordgren
Sammankallande
Anja Claesson
Ledamot
Henrik Lettesjö
Ledamot
Kenneth Strandborg
Ledamot
Cerry Holmgren
Adjungerad
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av protokollförare
Kenneth valdes till protokollförare.
3. Val av justerare
Henrik valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Budgeten för 2018 har till drygt 95 % förbrukats. Trialsektionen, liksom alla andra sektioner
inom Svemo, har för 2019 fått en neddragning jämfört med 2018 års budget med ca 10 %.
Trialsektionen bedömer att 2019 års verksamhet skall kunna rymmas inom denna ram.
Frågan om tillkommande elitstödspengar 2018/2019 behöver klargöras.
6. Futureprojektet
Cerry informerade om att, efter förfrågan till klubbarna, antalet deltagare 2019 i det tvååriga
Futureprojektet 2018-2019 kommer att vara 25. Det innebär ett bortfall från 2018 av endast
5 förare. Avgiften kommer att vara oförändrat 1000:-/deltagare. Preliminära datum för två
träningsläger á två dagar finns men skall fastställas när lokaliseringen är klar.
Leif fick i uppdrag att verka för att en deltagare från Tiger skall ansluta till Futureprojektet
2019.
7. Senior- och Juniorlandslag
Cerry kommer att skriva till klubbarna och fråga om det finns intresserade ungdomar på lägst
”blå” nivå. Dessa kan i så fall komma att utvärderas för eventuell komplettering av
Juniorlandslaget.
Cerry framhöll att det är angeläget att landslagens sammansättning har en förankring bland
landets klubbar. Landslagskapten Ulf Eliasson, Cerry, Anja och Henrik kommer att ha ett
möte på kansliet vecka 6 för att stämma av aktuella elit- och landslagsfrågor.
8. NM
Anja kommer att tillsammans med Magnus Lijeblad klara ut förutsättningarna för årets NM.

9. Öst- och Västrialserierna
Trialsektionen beslutade beträffande rubricerade tävlingar med stöd av SR bilaga F 1.3 att
”Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo
Trialsektion”.
Leif rapporterade att Östtrialserien 2019 kommer att köras under ledning av egen styrelse,
med funktionärer och tidtagning i sektionerna. Därmed kommer Öst- och Västtrialserierna
att ha en likartad uppläggning och detta kan förhoppningsvis leda till ett större utbyte av
deltagare mellan distriktens tävlingar.
10. Träffpunkt Trial 2019
Tider och dagordning fastställdes efter diskussion. Kenneth fick i uppdrag att meddela Björn
resultatet för snabb publicering.
11. SM 2019
Henrik rapporterade från telefonmöte den 23 januari med SM arrangörerna. SM kommer
arrangeras utan SM-samordnare. Klubbarna ansvarar för att tävlingarna arrangeras med god
status. Peter Folkeson kommer att var supervisor för alla SM deltävlingarna. Arvodet svarar
Trialsektionen för. Intresserade klubbar kan ansöka om att arrangera Dam SM och/eller RM
40+.
12. Tjejsatsning
Lars Nyberg är samordnare och Linnea Björkdahl tränare för tjejsatsningen 2019. Anja är
kontaktperson från Trialsektionen, som har budgeterat medel för 2019.
13. Aktivitetsbidrag till breddserier
Sektionen beslutade att aktivitetsbidrag till priser, banmaterial etc. kan ges till arrangerande
klubb av deltävling i någon av breddserierna. Klubben ansöker till Trialsektionen om
aktivitetsbidrag efter avslutad tävling.
14. EM deltävling 1 2019
Peter Folkeson utsågs till delegat vid rubricerad tävling.
15. Rapporter
Kenneth rapporterade från möte med Säkerhetsrådet den 26 januari. Bland annat berättade
han om att man kommer att fokusera på riskerna vid hjärnskakning.
16. Nästa möte
Nästa möte kommer att vara ett telefon möte den 5 mars 20.00
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