PROTOKOLL TRIAL 3-2005
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: 2005-04-20
Telefonmöte
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad
Jan-Erik Mellberg
Lars Svedje
Arne Hedin
Jonas Riedel

ML ordf
JEM
LS
AH
JR

29. MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordf. Magnus Liljeblad öppnade mötet och hälsade välkommen
Mötet godkände dagordningen
30. VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
JEM valdes till sekr. och ML till att justera dagens protokoll
31. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Mötet godkände protokoll 2-2005
32. RAPPORTER
a) Örebromötet
Det rapporterades att mötet var välbesökt och samtliga SM arrangörer utom
Tiger var representerade. AH gick igenom en domares roll och uppgifter och
det var uppskattat av mötesdeltagarna.
b) Bosö-lägret
JR rapporterade från lägret att det var bra och man fick lära sig hur man skall
träna och försöka få en uppföljning till hösten.
c) Träffpunkt Svemo
AH rapporterade att det var ganska välfyllt och man fick information om den
nya hemsidan, IB och organisationen samt att det var bra att träffa folk från
andra sektioner.
d) Miljöforum
Mötet gick igenom protokoll från miljökommittén den 11/3.
e) EM/VM Portugal
ML rapporterade att det var bra tävlingar och tre deltagare från Sverige med
Fredrik Johansson på en fin 5:e plats och Calle Olofsson 10:a på söndagens
JVM.
f) Tjejläger Tyskland
ML rapporterade att han fått uppgifter från Kerstin Hansson att det var ett
väldigt bra läger med över 50 deltagare.
33. REPRESENTATION EM/VM
Mötet beslutade att sektionen skall ha representation vid följande tillfällen:
19/6 Andorra ML
25-26/6 Frankrike AH
2-3/7 Italien AH

34. UNGDOMSLÄGER 5-8 MAJ
Det nordiska ungdomslägret som Partille skall stå som arrangör för är flyttat från den
25-28 mars till den 5-7 maj, men ingen från Finland har anmält sig.
35. TRÄNINGSLÄGER
a) Tjejer Norge
Tjejläger i Oslo den 13-15/5 ML kollar och mötet beslutade att det inte skall
utgå någon ersättning från sektionen
b) Ungdom 5-8 maj
se pkt 34
c) Bredd Tiger MK
Tiger MK skall stå som arrangör och tilldelades bidrag enligt ansökan.
d) FIM läger
FIM vill anordna ett tjejläger i Sverige den 29-30/8 och Kinna MK har lovat
ställa upp om de får tillstånd från kommunen.
36. TÄVLINGSKALENDER 2005
Förtydligande med domare i Tiger är Lisbeth Hagman, Bofors Arne Hedin och i
Partille Åke Knutsson domare.
37. DOMARE
Jan Nordström är intresserad att bli domare och AH tar kontakt med honom och hör
om han kan gå med i antingen Finspång eller Bofors.
38. ÖVRIGA FRÅGOR
AH undersöker om det behövs uppdateras kurspaketen i trial
ML kollar priser på klippkort, band mm
39. MÖTETS AVSLUTNING
ML avslutade och tackade för ett givande möte.
Vid protokollet
Jan-Erik Mellberg
2005-04-21

Justering
Via mail
Magnus liljeblad
2005-06-01

