SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL TRIAL 1-08
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: tisdagen den 22 januari kl.20.00
Telefonmöte
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad
Jan-Erik Mellberg
Ulrika Johansson
Arne Hedin
Henrik Lettesjö

ML
JEM
UJ
AH
HL

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Adjungerad
Adjungerad

1

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordförande ML öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen
godkändes.

2

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
HL valdes som sekreterare och ML justerar protokollet

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll 5-07 granskades och godkändes samt lades till handlingarna.

4

RAPPORTER,

a) Ekonomi
ML rapporterade om det ekonomiska resultatet för 2007. Resultat har
överskridit budget. Tilldelningen för 2008 ligger på samma nivå som 2007.
Ett tilläggs äskande har gjorts med en vädjan om extra tilldelning med
hänsyn till EM och VM i Uddevalla. Svemo styrelse tar opp punkten i
styremöte i januari. ML gör en ny budgetfördelning och skickar in.
5

TÄVLINGSKALENDER 2008
Tävlingskalendern för 2008 har legat utlagd ett tag på hemsidan. Inga
reaktioner har inkommit. ML kontaktar kansliet för upprättning av felaktiga
datum. Veteran-SM är fortfarande vakant.

6

JUNIORSATSNING 2008
Leif Andersson och Johan Svensson har tagit på sig ansvaret att leda
träningsläger för juniorer under 2008. UJ kontaktar Leif angående datum.
Leif och Johan lägger upp riktlinjerna och tar fram kriterier för upplägget på
lägren i samförstånd med trialsektionen.
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7

TJEJTRIAL 2008
För att få fler deltagare i samband med SM-tävlingarna finns planer på att
införa två klasser med olika svårighetsgrader. HL tar fram en enkät som
skickas ut till tjejerna för att få respons på tänkta förslag. Två träningsläger
planeras för säsongen, ett i början av maj och ett i augusti. ML kontaktar
norska tjejer för att bjuda in som tränare.

8

TRÄNINGSLÄGER 2008
Elitförarna har erbjudits ett femdagars träningsläger i Spanien. Intresset har
varit ljummet då det tidsmässigt inte passat in i tävlingskalendern. Nytt
förslag är att anordna ett läger i Belgien under påskhelgen. ML tittar på
alternativa tränare. Elitläger på Bosön 2008 kommer att äga rum 1-2 mars
alternativt 8-9 mars. Resultat från fjolårets två träffar på Bosön har erhållits.
Resultatet visar generellt på bättre testvärden under våren än under hösten.
För klubbar som är intresserade av att anordna breddläger finns pengar att
ansöka.

9

UTBILDNING
Den 1-2 mars med start 13:00 är det domar- och arrangörskonferens i
Örebro. JEM har fixat inbjudan som finns ute på hemsidan. ML tar fram en
agenda för Örebro mötet. Trialsektionen har innan konferensen
förmiddagsmöte 09:30-12:00. En viktig fråga inför EM och VM är
funktionärsutbildning. Cirka sextio personer går åt som sektionsfunktionärer.
Den 2 februari arrangerar SVEMO en processdag med tema: Hur ska
tränarutbildningen se ut i SVEMO? Samtliga grensektioner skickar en
representant. Trialsektionen företräds av HL.

10 MILJÖ
Den 9 mars är det miljöforum i Upplands Väsby. Trialsektionen avböjer
detta och skickar inte någon representant. ML har svarat på remiss angående
miljömattor. Direktiven om miljömattor som gått ut i remissen är godkända
från trialens synvinkel.
11 EM OCH VM I UDDEVALLA
JEM har satt ihop en sponsorgrupp som arbetar för fullt. Folder, affisch och
en broschyr för att sälja sponsorpaket är framtagna samt en hemsida är
uppstartad. Evenemanget kommer att marknadsföras i BMK Uddevallas
monter i samband med MC-mässan i Göteborg. Mellan 60-75 företag är i ett
första skede framtagna och ska kontaktas för köp av sektioner. Två utskick
kommer att göras och därefter kommer företagens marknadsansvarig
kontaktas per telefon. 15 sektioner á 25000 kronor ska säljas samt
nummerlapparna försäljs till eventuell huvudsponsor. Nästa möte är inbokat
till den 23 februari i Uddevalla. ML tar fram agenda till mötet. Till banchef
har Jan Hermansson utsetts. En grupp banbyggare bör tas fram. UJ tar fram
ett brev som skickas till klubbarna där det efterfrågas medverkan från
klubbarnas sida. ML kontaktar Partille ifall intresse finns att ordna en
bussresa till VM i Luxemburg i studiesyfte.
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12 INTERNATIONELL REPRESENTATION
AH kommer att vara representant vid EM på Irland den 5 april, Youth
Cup/Women den 27 juli samt EM i Portugal 13 september. Trialsektionen
kommer att skicka en representant till Youth Cup/Women i Frankrike den 23
mars. Representant till tävlingen utses inom kort.

13 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor av vikt togs upp på mötet
14 MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid Protokollet
2008-01-27

Justerat via mail
2008-01-28

Henrik Lettesjö

Magnus Liljeblad

