Protokoll SEKTIONSMÖTE TRIAL 2-2019
Telefonmöte 6 mars, kl. 20.00
Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Josefin Lundin
Björn Bergström

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Svemo styrelse
Svemo kansli

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordningen godkändes.
2. Val av protokollförare
Björn valdes till protokollförare.
3. Val av justerare
Kenneth valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Det ekonomiska utfallet följer innevarande budget.
6. Ärenden
6.1 MHF-arrangemang Norrland
Henrik och Leif har varit och träffat några av Norrlandsklubbarna och
lyssnat av läget. Några klubbar är anslutna till både Svemo och MHF.
Klubbarna är informerade om vad som gäller om de ska bedriva verksamhet
inom Svemo.
6.2 Bilaga A SR 2019-2020
Trialsektionen har tagit del av ett förslag till ny Bilaga A för trial i SR 20192020. Vi förutsätter att förslaget kommer från Medicinska Rådet. Mot
bakgrund av föreliggande olycksskadestatistik och trialens speciella
förutsättningar avvisar trialsektionen förslaget. En ändring av Bilaga A
förutsätter trialsektionens samtycke.
I nuvarande Bilaga A finns en felaktighet då det i ett fall (sjuksköterska m.m.
vid nationell tävling) anges både "Rekommenderas" och "x". Trialsektionen
har beslutat att detta bör rättas till genom att ta bort "x". I övrigt skall
nuvarande Bilaga A gälla tills dess att överenskommelse träffas om eventuell
ändring.
Trialsektionens ställningstagande har tillstyrkts av alla närvarande
trialklubbar i landet vid Träffpunkt trial den 2 mars 2019.

6.3 Delegater EM 2019
Peter Folkeson åker till Pietramurata, Italien 20-21 april och Anja Claesson
till Monza, Italien 27-28 april.
6.4 Nordiska Mästerskapen
Jörgen Nylund, Finland har fått ok från en klubb i Salo (60 km från Åbo, 12
km från Helsingfors) att arrangera NM 24-25 augusti. NMFs (norska
förbundet) representant ska uppdatera de Nordiska reglerna.
6.5 Nordiskt möte
Björn kollar med Broald Stenvik, NMF angående inbjudan.
7. Rapporter
7.1 X-trial
Bra arrangemang med bra nivå i kvalet. Semifinal och final blev lite tuffare.
Tyvärr lite för få i publiken än vad man förväntat sig. Sponsorerna kommer
att kompenseras för uteblivna sponsorbanderoller
8. Övriga frågor
Elitsatsningsdokumentet är i stort sett klart för att skickas in till
Sportchefen.
9. Nästa möte
Tisdag 9 april.

Vid protokollet

Justeras

Björn Bergström
2019-03-06

Kenneth Strandborg
2019-03-07

