Protokoll SEKTIONSMÖTE TRIAL 4-2019
Telefonmöte 28 maj, 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
Det finns inget att ta upp från föregående protokoll och det lades till
handlingarna.
5. Ekonomi
Ekonomin följer budget och ser bra ut. Björn fick i uppdrag att kontrollera
utbildningskostnader på kontona 4117 och 4134.
6. Ärenden
6.1 Förändring funktionärsutbildning/licenser (chefsfunktionär)
Trialsektionen ser inget behov av förändringen för trialens räkning.
6.2 Marknadsföring X-trial SM
Möjlighet till att visa grenens sponsorer i samband med SM-veckan i trial har
begränsats av RF (Riksidrottsförbundet). Henrik svarar Anna A på kansliet
för vidare svar till RF och hänvisar till vårt gällande sponsoravtal.
6.3 Elitsatsning
Diskussion fördes kring juniorlandslaget och juniorledarens roll i framtiden.
Anja talar med Tobias och Ulf samt arrangerar telefonmöte med berörda för
att lösa aktuella frågor.
Två förare har sökt till Topp&Talang.
6.4 Trial Des Nations planering
Anja kallar till ett planeringsmöte med inblandade för vidare planering av
TDN (Trial Des Nations).

6.5 Landslagshjälmar till salu?
Landslagshjälmarna är inte till salu och används endast vid utvalda
tävlingar. Vid behov av nya hjälmar för att ersätta begagnade skall dessa
skrotas.
6.6 SM-kriterier
Trialsektionen har fått ett mejl från Sportchefen gällande SM-kriterier och för
att få vara med på SM. Kenneth ger svar från Trialsektionen.
6.7 Resultatrapporteringssystem
Det finns små justeringar som behöver göras i systemet. Behov av utbildning
för SM-arrangörer finns och behöver tas fram. Henrik kommer att närvara
vid återstående SM deltävlingar och vid behov stötta arrangörerna.
Anders Tibbling ser på möjligheterna att få plats med resultatrapporteringen
på TV skärm under pågående tävling.
Josefin åtog sig att kontakta IT Rådet för att få fram en tids- och
kostnadsplan för att snabbt kunna anpassa resultatrapporteringssystemet
till breddserierna.
6.8 Status Tiger MK
Leif redogjorde för den konflikt som uppstått i klubben. Klubben kommer att
genomföra SM-deltävlingen.
6.9 EM Sverige 2020
Peter Alfredsson har efter förfrågan ställt sig positiv till att verka för att
Sverige arrangerar EM 2020. Björn kontaktar Peter Alfredsson för att föra
frågan vidare. Josefin informerade om att Svemos VU skall tillstyrka en
eventuell ansökan om ett sådant arrangemang.
6.10 NM 2019
Preliminärt ska NM arrangeras 24-25 augusti i Salo. Bekräftelse skall
inhämtas från Jörgen Nylund.
7. Rapporter
7.1 EM deltävling 1 och 2
Anja rapporterade från de två första deltävlingarna i Italien. En rapport finns
även att läsa på Svemos hemsida.
8. Övriga frågor
Önskemål finns att tävlingskalendern för Västtrialserien publiceras utan
betalda tävlingstillstånd. Björn åtgärdar detta.
Leif åtog sig att undersöka förutsättningarna för 54 års racet framförallt med
avseende på säkerhetsaspekterna.
9. Nästa möte
Måndag 24 juni 20.00.
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