2006-04-11
PROTOKOLL TRIAL 3-06
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: Tisdagen den 11 april kl.19.00 - 21.00
Telefonmöte
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad Ordförande ML
Lars Svedje
LS
Jan-Erik Mellberg
JEM
Arne Hedin
Adj UEM AH
Annika Pettersson Koordinator AP
28.

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordförande ML hälsade välkommen till kvällens telefonmöte

29.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Mötet valde AP respektive ML

30.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll 2-06 godkändes och lades till handlingarna.

31.

RAPPORTER,
a)

Ekonomi
ML föredrog sektionens ekonomi.

b)

Förbundsmöte
ML rapporterade från Förbundsmöte som avhölls i Stockholm, Sollentuna
Scandic Hotell den 1/4 . Information angående resebyrå. Sektionen bör redan nu
kontrollera biljetter inför resan till Nordiskt mästerskap i Finland i augusti.

c)

Förbundskläder
ML informerade att han beställt jackor till domarna.

d)

FIM/UEM
AH informerade från den första VM-deltävlingen. Problem angående
regler som inte förarna fått information om. Bland annat godkändes inte att
registreringsnumret skrivs direkt på skärmen. Registreringsnumret kan dock skrivas
ut och plastas in för att sen skruva fast det på bakskärmen. FIM har varit sena att
informera angående regeländringar.

e)

Fakturering SVEMO

AP informerade att nytt faktureringsprogram för tävlingskalendern nu är klart
och fakturor är utskickade.
32.

MILJÖ FORUM 23 APRIL
Lars Svedje deltager vid Miljö forum från sektionen.

33.

KLASSINDELNING LADIES CUP 2006
ML kontaktar de förare som det gäller och kommer överens om hur
klassindelningen ska se ut.

34.

TÄVLINGSKALENDER 2006
Arrangör för Veteran-SM 2006 är FMCK Borås

35.

SM ANMÄLAN
JEM informerade att det inte kommer att bli som det var sagt angående
nummerlappar och fasta startnummer. Det blev problem med trycket av
nummerlapparna och kostnaden för dessa blev för höga pga kort levereringstid.
Varje arrangör måste hålla med egna nummerlappar för deltagarna.
Sektionen kommer att inför säsongen 2007 se över detta.

36.

DISPENSANSÖKAN
FMCK Borås har ansökt om dispens för Lars-Göran Svensson som tävlingsledare
vid Veteran-SM. Lars-Göran innehar tävlingsledarlicens för Motocross
och har gått kursen för Trial, men har endast 1 uppdrag. Sektionen beslutade att
bevilja dispensen och JEM rådgör med UK.

37.

125 SATSNING
ML informerade att ca 10 förare är intresserade att ingå i sektionens 125 satsning.
ML kontaktar Jonas Riedel och de lägger upp strategi för säsong 2006.
Information kommer att sändas ut till berörda förare.

38.

INFO PÅ INTERNET
AP lägger ut info på nätet att det är obligatoriskt att använda miljömatta vid SM.

39.

GAMLA RESULTAT
Sektionen saknar fortfarande gamla resultat på www.svemo.se

40.

MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet detsamma.
Vid Protokollet

Ordförande

Annika Pettersson
2006-04-11

Magnus Liljeblad
2006-04-18

