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PROTOKOLL TRIAL 6-2005
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: 2005-10-20
Plats: Telefonmöte
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad
Jan-Erik Mellberg
Lars Svedje
Jonas Riedel
Arne Hedin
Annika Pettersson

Ordförande
Förarrepr.
Adj
Handläggare

ML
JEM
LS
JS
AH
AP

60.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordf Magnus Liljeblad öppnade mötet och hälsade välkommen.
Mötet godkände framtagen dagordning.

61.

VAL SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Mötet valde AP respektive ML.

62.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Mötet godkände mötesprotokoll 4-05 och 5-05.

63.

RAPPORTER

a)

NM Björkvik
ML rapporterade från Nordiskt Mästerskap i Björkvik, det har riktats både bra och
dålig kritik mot tävlingen, men i stort sett får arrangemang godkänt. Sektionen bör
se över NM-reglemente inför 2006. Sverige erövrade guldmedalj i klassen senior,
Brons för Junior och Tjejklassen ett silver.

b)

EM Hobol
ML rapporterade från tävlingen i Hobol en bra tävling med många svenska
förare. Glädjande var Adam Thigers fina 7:e plats i EM och Martina Hanssons 2:a
plats i den internationella damklassen.

c)

SM-Final Karlskoga
ML rapporterade från sista tävlingen i SM, en bra tävling med bra arrangemang.
JR önskar att klubben även arrangerar ett SM 2006.

d)

Lag-VM Italien
ML redovisade från Lag-VM i Italien, Sverige deltog med 1 seniorlag och 1 tjejlag.
Problematiken låg i att det var alldeles för få minders och ledare. Det var svårt att
hinna med allt och ge information till alla förare mm.

e)

TV-möte
JR rapporterade från det första mötet angående TV-avtal. Där det diskuterades att
SVEMO skulle ha ett TV-magasin där alla SVEMO sporter var representerade.
Senaste mötet kunde ej JR närvara så rapport från AP att inför 2006-07 så har det
gått ut brev från GS till alla sektioner att det är fritt att skriva avtal för sektionen
angående TV-rättigheter, men att det är GS som undertecknar alla eventuella TVavtal som skrivs.

64.

SKRIVELSE FRÅN PELLE WESTLING
Sektionen diskuterade angående deltagande i USM för knattar under 12 år, det råder
delade meningar i hur denna verksamhet ska bedrivas. ML svarar via brev till GS.

65.

MILJÖCERTIFIERING (Skrivelse från Kungsbacka)
Lars Svedje kontaktar Lena på SVEMO kansli och underrättar sedan Kungsbacka
klubben.

66.

FASTA STARTNUMMER, ANMÄLAN SM (Förslag från Jonas Riedel,
Kinna MK)
Sektionen diskuterade fasta startnummer i Trial. JR ser över detta och undersöker
om detta är möjligt att lägga på nätet.

67.

BUDGETÄSKANDE
ML gör ett budgetförslag och mailar ut till alla i sektionen.

68.

SATSNINGAR 2006, ELIT,125 OCH TJEJER
Sektionen diskuterade regeländringar inför 2007.

69.

ÖVRIGA FRÅGOR

a)

AP efterlyser SM-datum (arrangörer) 2006.

b)

Ny domare
AH har utbildat Jan Nordström, Tiger MK till domare. AP skickar material till den
nya domare.

c)

AH närvarar vid UEM möte den 5 november.

d)

Trialriksdag inställt på grund av för få anmälda.

70.

MÖTETS AVSLUTNING
ML tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.
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