2006-05-29
PROTOKOLL TRIAL 4-06
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: Måndagen den 29 maj kl. 21.00 – 22.30
Telefonmöte
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad
Jan-Erik Mellberg
Arne Hedin
Jonas Riedel

Ordförande ML
JEM
AH
JR

41.

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

42.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Mötet valde JEM respektive ML

43.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll 3-06 godkändes och lades till handlingarna

44.

RAPPORTER
a) ML rapporterade från möte med styrelsen den 6-7/5. Det diskuterades en hel
del angående hemsidan och att det tar lång tid att lägga in.
Riksidrottsstyrelsens ordf. Karin Mattson informerade om lokalt aktivitetsstöd
och att vi är dåliga på detta i trialen. Tommy Landin informerade om
barnverksamhet. Vidare diskuterades det om distrikten, elitsatsning och
fortbildning av tävlingsledare.
b) JR rapporterade från läger på Bosön den 24-25/5 där Emil, Daniel, Fredrik,
Jonas, Calle, Adam och Anders deltog. Det behövs fler tester för att få en
bättre fysprofil och kunna göra en bättre utvärdering samt mental träning.
c) JEM rapporterade från Veteran SM att ML blev SM mästare och FMCK Borås
arrangerade en fin tävling.

45.

UNGDOMSLÄGER I NORGE
Mötet beslutade att ML kontaktar Christoffer Danielsson och hör om han är
intresserad att åka då det kommit flera återbud i sista stund. ML kontaktar också
eventuella ersättare för de som lämnat återbud.

46.

BANLÄGGARKURS I STOCKHOLM
Mötet beslutade att ställa in denna kurs på grund av för få anmälda. JEM
kontaktar Annika så hon kan se till att det kommer ut på hemsidan och berörda
blir informerade.

47.

FORTBILDNING TÄVLINGSLEDARE
JEM fick i uppdrag att ordna en fortbildningskurs för tävlingsledare i Kinna den
11/11 och att Annika skickar ut kallelse till alla berörda tävlingsledare i Trial.

48.

ÖVRIGA FRÅGOR
Mötet diskuterade framtiden och behov av förbundskaptener.

49.

MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras
Via mail

Jan-Erik Mellberg
2006-05-29

Magnus Liljeblad
2006-07-02

