Protokoll SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2019
Telefonmöte 24 juni, kl. 20.00

Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Josefin Lundin
Björn Bergström

Sammankallande
Ledamot (från punkt 6)
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
Henrik valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Noteringar fördes kring Västtrialseriens tävlingskalender samt 54-årsracet.
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna.
5. Ekonomi
Ekonomin följer budget och ser bra ut. Björn fick i uppdrag att kolla hur
många future-avgifter som inkommit.
6. Ärenden
6.1 Uppföljning verksamhetsplan 2019
Josefine meddelade att varje kontaktperson i styrelsen ska göra en
uppföljning med sektionen kring verksamhetsplanen och hur det hittills har
gått. Trialsektionens mål med årets verksamhetsplan gicks igenom med
positivt resultat. Områden som togs upp var utbildning, säkerhet, miljö och
resultatrapporteringssystem.
6.2 EM 2020
Tilltänkt svensk arrangör har meddelat att de inte längre kommer att ansöka
om EM 2020. Henrik tar kontakt med arrangören för att stämma av fortsatt
intresse.
6.3 Försäkring av oregistrerad trial mc
Det är i dagsläget svårt att försäkra en oregistrerad trial mc. Trialsektionen
önskar få hjälp av Svemo styrelse, genom förbundets försäkringsbolag If, att
få till en lämplig försäkring.

6.4 Svemo Challenge uttagning
Två förare har ansökt om deltagande i Svemo Challenge. Sektionen tillstyrker
de sökande förarnas ansökningar.
7. Rapporter
Kenneth rapporterade från SM i Finspång där arrangören fick fina lovord om
banan och transporterna.
8. Övriga frågor
Cerry Holmgren har på egen begäran avsagt sig sin roll som koordinator för
träningsgrupperna. Tobias Johansson har även han på egen begäran avsagt
sig sitt uppdrag som juniorcoach. Sektionen tackar Cerry och Tobias för den
tid de har lagt ned. Ulf Eliasson kommer ta över uppdraget efter de båda.
40+ Ingen ansökan om att arrangera 40+ har inkommit. Förslag togs upp att
köra denna tävling i samband med SM-finalen i Partille. Tävlingen avgörs
samtidigt som SM med en extra resultatlista för förare över 40+.
Delegater till EM Frankrike respektive Tjeckien diskuterades. I dagsläget
endast en förare anmäld. Eventuell delegat bestäms efter anmälningstiden
gått ut.

9. Nästa möte
2 september kl. 20.00.

Vid protokollet

Justeras

Björn Bergström
2019-06-24

Henrik Lettesjö
2019-06-25

