2006-12-27
PROTOKOLL TRIAL 7-06
SAMMANTRÄDESDATA
Tid:
Söndagen den 17 december kl.10.00 – 16.00
Plats:
Hotell Park Inn, Märsta
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad Ordförande
Jan-Erik Mellberg
Lars Svedje
Henrik Lettesjö
Inbjuden
Ulrika Johansson Inbjuden

ML
JEM
LS
HL
UJ

Anmält förhinder:
Annika Pettersson
Jonas Riedel
Arne Hedin
Anders Nilsson
Distriktsansvariga skulle ha bjudits in av SVEMO kansli, men denna inbjudan hade ej verkställts.
70. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordföranden hälsade samtliga välkomna men beklagade att inte samtliga distriktsansvariga
hade fått inbjudan. Dagordningen godkändes.
71. Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.
72. Föregående protokoll
Under pkt. 61 c) informerade JEM att i det officiella mötesprotokollet från
Köpenhamnsmötet finns ej Ladies NM-mästerskap medtaget trots att JEM påpekat detta.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
73. Rapporter
a)

Ekonomi
Budgeten för 2006 var 225.000:-, och vi har förbrukat hitintills i år
229.000:-, vilket innebär att vi dragit över budgeten. Dock finns det två
fakturor som måste undersökas närmare från AMICA AB den 8/6 och 7/11
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på vardera 9357kr och 7500 kr. Efterskrift:Dessa fakturor är kostnader för
samlingarna på Bosön.
b)

Bosön
UJ rapporterade att den ”coach” som deltagarna haft vid det senaste lägret
inte var lämplig för sitt uppdrag. Han manade på ”grabbarna”, tittade hela
tiden på klockan och verkade ointresserad av att lära ut. Önskemålet är att vi
får samma ”coach” som vi haft vid tidigare läger.
Programmet på Bosön är mycket bra och lärorikt. Det som framhålles mest
är den fysiska delen men även att man lär ut mathållning och hur man lägger
upp sina träningspass. Över träningspassen ska dagbok föras för att man ska
kunna förbättra sig och se vilka resultat man kan få över tiden. En annan
viktig del är den mentala träningen där önskemål finns att den ska utökas då
detta är en viktig ingrediens i trial-sporten.
Nästa läger är inbokat till den 24-25 mars 2007, vilket sammanfaller med
EM-tävlingar. ML ska försöka byta tid med Road-Racing som har tid
inbokat den 10-11 mars.

74. Tävlingskalender 2007
Följande fördelningsförslag till tävlingskalender för SM-tävlingar diskuterades:
14 april
2 juni
16 juni
25 augusti
8 september
9 september
15 september

SM 1
SM 2
SM 3
SM 4
SM 5
Lag-SM
SM 6

19 maj

Veteran-SM, arrangeras av Team Värmland i Karlstad, Hammarö
Beslutades att efter önskemål från klubben Team Värmland ska tvådelade
sektioner tillåtas.

11-12 augusti NM

Kinna
Sotenäs
Finspång
Partille
Timrå
Timrå
Stockholm (Tiger MK) prisutdelning

Norge

75. Utbildning
Följande utbildningsdagar/orter fastställdes
10 mars
8 september
10 november
16 september
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Förslag till nya domare, utbildning sker vid följande SM-tävlingar,
Jan-Erik Mellberg
Tord Lundgren

25 augusti SM 4
15 september SM 6

Partille
Stockholm

76. Miljö, året som gått, vad gör vi nästa år
Bra respons med användning av miljömattor under årets SM-tävlingar.
LS meddelar Lena Bleckman att miljökommittén har reservats en timme vid Örebromötet
den 10 mars 2007.
LS kontaktar Lena Bleckman att hon skickar CD-skivan med utbildningsmaterielet om
miljö till miljöansvariga i alla klubbar samt sektionens övriga representanter.
UJ informerade att trialsektionen inom Östra distriktet ska bjuda in representanter från alla
klubbar dagen innan Östra:s årsmöte i syfte att bl.a. diskutera miljöfrågor.
Banbesiktning ska prioriteras för 2007, vilket innebär att våra domare måste utbildas i de
framtagna checklistorna för tillfällig anläggning.
77. Budget 2007
Vi hade begärt 255 000 kr för år 2007 fördelat på följande,
Administration
Tävlingar nationellt
Tävlingar internationellt
Utbildning
Ungdom

30 000 kr
10 000 kr
145 000 kr
35 000 kr
35 000 kr

Styrelsen beviljade endast 225 000 kr för 2007 med följande kommentar,
•
•
•
•

Det är viktigt att budgeterade medel för barn och ungdomsverksamhet används på
det sätt som angivits i äskandet. Detta kommer att följas upp kommande år.
Det är viktigt att samtliga sektioner nu löser domarutbildningarna inom ramen för
den givna budgeten.
Sektionen ska nu komma in med reviderad budget, enligt nu tilldelade medel, för
kommande verksamhetsår. Den reviderade budgeten skall vara styrelsen tillhanda
senast den 20 januari 2007.
Sektionen skall under året analysera möjligheten att genomföra en större
publikdragande inomhustävling i Trial 2008.

ML korrigerar budgeten omgående och sänder ut ett förslag till övriga i sektionen för
godkännande.
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78. Satsningar 2007
a)

Elit
ML diskuterar med Jonas Riedel om möjligheten att han ställer upp att vara
lagledare för eliten och arrangera ett antal träningsläger under året.
Eventuellt bjuda hit någon utomstående tränare på VM-EM-nivå till påsk.
ML diskuterar med aktuella förare om sådant intresse finns.
En plan för alla aktiviteter bör tas fram i god tid för att förarna ska beredas
möjlighet att kunna planera sina egna träningsaktiviteter.
Preliminära datum för träningsläger fastställdes, 15 april och 26 augusti.

b)

Tjejer
Förslag att vi tillsammans med resp. klubbar arrangerar ”prova på dagar” för
tjejer. Våra tre landslagstjejer skulle då presentera sporten vid dessa dagar.
HL håller i detta.

c)

Junior
Beslutades att försöka ha samma datum för träningsläger för juniorer som
elit.

d)

Barn och ungdom
Guldhjälmsutbildning kommer att arrangeras den 27-28 januari av SVEMO
för sektion och distrikt. ML meddelar att sektionen ej kan närvara vid denna
tidpunkt då mässan pågår samtidigt. Sektionen har skrivit ett regelverk för
Guldhjälm inom trial men vi har ännu inte fastställt detta.

e)

Bredd
På hemsidan ska vi lägga ut en intresseanmälan om vem som arrangerar ett
träningsläger 2007. Den klubb som arrangerar ett träningsläger kan ansöka
om ett bidrag på 2 000 kr. Annika ser till att detta blir utfört.

79. MC-mässan 2007
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Presentera tjejerna på årets mässa på Två Hjul i Älvsjö. Tiger MK har egen monter på
mässan. HL bjuder in våra tre landslagstjejer till mässan fredag-söndag. Mässan är öppen
från torsdagen den 25 januari till söndagen den 28 januari. Trialsektionen står för resa och
uppehälle för tjejerna. Tiger MK fick i uppdrag att presentera SVEMO trialsektion i sin
monter och erhåller ett max. bidrag på 5 000 kr.
Tiger MK:s förare Anders Nilsson och Fredrik Johansson kommer tillsammans med Cirkus
Cirkör uppträda vid två tillfällen under lördag och söndag.
80. Övriga frågor
JEM undersöker med Partille möjligheterna om att arrangera en bussresa till Isle of Man
den 28-30 september.
81. Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse.

----------------------------------------------------Sekreterare, Lars Svedje
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Godkänt via mail 2006-01-04
Ordförande, Magnus Liljeblad
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