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(§6 - 15)
(§6 - 15)

1.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordf ML öppnade årets första möte genom att tacka AH att vi fick vara där och
öppnade därmed mötet.
Mötet godkände dagordning med vissa tillägg.

2.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Annika Pettersson och Magnus Liljeblad.

3.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Mötesdeltagarna godkände föregående protokoll -04 och la det till handlingarna.

4.

RAPPORTER

a)

Ekonomi
Trial sektionen blev tilldelade 190.000 för 2004 och ML justerar lite i budgeten och
informerar Ekonomichef G-B Söderman på kansliet.

b)

FIM - UEM
AH rapporterade det internationella läget som för närvarande är lite rörigt.
Spanien deltävling 25 april är flyttade till september.
Det har skett vissa regeländringar efter det att reglerna godkänts och publicerats.
Klasser i VM
1:
125cc (16-18 år)

2:
3:

JVM
(18-20 år)
VM (18 år - -)

Ny adress för resultat trialonline.org.
5.

TÄVLINGAR 2004
Sektionen diskuterade arrangör för Veteran SM, hela sektionen fick i uppdrag att se
över vilken klubb som kan tänkas arrangera tävlingen. Meddelas till AP som lägger
ut detta på nätet. Tävlingar för ungdom och tjejer tas upp på Trialriksdagen i Örebro
den 20 mars.
AP meddelar NMF att NM-tävlingen i Kinna arrangeras på lördagen den 15 maj.
Det diskuterades arrangörs kit som ska innehålla bl a plastband, klockor pilar,
skyltar mm. Sektionen tar upp detta på Trialriksdagen.

6.

PROJEKTANSÖKAN SVEMO
AP länkar info angående handslaget från svemo.se till trialsidan.
Angående Handslaget så kontaktar sektionen de klubbar som kan söka detta
bidrag. Ändamålet är ungdomar och tjejer.

7.

ÖREBROMÖTET 20 MARS
TA ansvarar för detta möte och ML gör dagordning för mötet.

8.

BOSÖN
AP informerade att SVEMO central sökt Elitidrottstöd från RF.
J-EM meddelar AP vilka 5-6 förare som är aktuella för att delta i landslagsläger på
Bosön AP meddelar J-EM datum. Förarrepresentanterna såg positivt på dessa tester
och gav förslag på hur programmet bör se ut. Angående program kontaktar AP
Bosön och syr ihop detta.

9.

HANDLINGSPLAN 2004
Sektionen diskuterade handlingsplan 2004. Förarrepresentanterna anser att
juniorsatsningen är bra, men att elitlägret bör vara inriktat endast mot topp 5.
En observationslista upprättas av sektionen och läggs ut på SVEMO trial sida på
nätet.
Föreslagna datum för träningsläger 2004
Elit:
13juni, 12 september
Breddläger:
ska diskuteras vid Trialriksdagen i Örebro 20 mars.
Tjejer:
1-2 maj, Kongsberg och Sotenäs.
Ungdomsläger:
20-23 maj, Kaviliannummi i Finland (ML anmäler)
Rekrytering av domare
Sektionen gav förslag på tävlingsledare som kan utbilda sig till domare.
AH fick i uppdrag att kontakta dessa för vidare utbildning.

10.

REGLER NAT-/INTERNATIONELLT
ML tog upp diskussionen angående åldrar. Förslag att man kanske bör skjuta ett år i
taget på åldersgränser. Detta ses över till nästa regelbok skrivs i höst.

11.

FÖRBUNDSMÖTE 3 APRIL
Sektionen representeras av Arne Hedin vid Förbundsmötet.

12.

INDOOR KRISTIANSAND, NORGE
ML anmäler laget till arrangören via mail och sänder även kopia till AP.
ML kommer att närvara som juryrepresentant.

13.

ÖVRIGA FRÅGOR

a)

Plaketter 2004
Sektionen korrigerade beställningslista med plaketter till SM, NM m fl.
AP beställer plaketter till tävling i april.

b)

SM HUSUM
Skrivelse från Husum angående tävlingsledare. AP kontaktar Lena Bleckman
angående utbildning i annat distrikt för tävlingsledare. Efter mötet har en kurs
ordnats inom mellersta norra, där Peter Nordin från Husum kommer att närvara..

c)

SVEMO Styrelse
Sektionen inbjuder Jörgen Hafström till Trialriksdag genom Tomas Andersson.
Sektionen önskar träffa SVEMO styrelse samt den nya Generalsekreterare
Per Westling.

14.

MÖTESPLAN 2004
23 maj
3 augusti telefonmöte
4 september
13 november
Vid protokollet

Ordförande

Annika Pettersson
2004-03-09

Magnus Liljeblad
2004-03-10
justerat via mail

