2003-03-11

PROTOKOLL TRIAL 1-03
SAMMANTRÄDESDATA
Tid: 13/2
Telefonmöte
NÄRVARANDE
Magnus Liljeblad
Jan-Erik Mellberg
Arne Hedin
Annika Pettersson

Ordf

ML
JEM
UEM
AH
Handläggare AP

1.

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordförande hälsade välkommen till årets första möte, sektionen godkände

2.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Mötet valde AP som sekreterare och ML som justeringsman.

3.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL + NORDISKT PROTOKOLL
Protokollen gicks igenom godkändes och lades till handlingarna.

4.

RAPPORTER

4.1

Introduktionskurs för nya ledare
J-E Mellberg deltog i kursen för nya ledare som avhölls på SVEMO kansli.
Deltagarna efterlyser en uppföljning och att den bör vara över 2 dagar.

4.2

UEM
AH rapporterade från mötet i Paris, där tävlingskalendern fastställdes.
Vissa justeringar har gjorts i reglementet, t ex får ej röra cykeln bakåt bara i sidled,
det införs även max tid igen i sektionerna. Man inför i stort sätt VM-reglerna i EM.
Nästa möte är i Geneve den 22-24 februari.

4.3

Tävling vid Göteborgsmässan
11 förare startade, 5st i final. Vid dessa typer av tävlingar bör det finnas staket
mellan förare och de startande.

5.

TÄVLINGAR 2003
AP får information från sektionen angående tävlingsdatum och justerar upp
tävlingskalendern. ML mailar namn på de domare som ska döma tävlingar 2003.

6.

REGLER 2003
Regler kommer att diskuteras i Örebro på Trialmötet den 15 mars.
Man kommer t ex diskutera max tid och förflyttning bakåt etc.
Miljömatta kommer även att finnas med på dagordningen.

7.

BUDGET
ML meddelade att Trialsektionen fått den budget man äskat.

8.

TRÄNINGSLÄGER
Ett träningsläger kommer att hållas i Spanien (Camprodon) för ungdomar den
10-14 mars. ML har fixat med tränare och träningsupplägg.
Tjejläger blir i Sverige den 3 maj ansvariga för lägret blir Jan-Eric Mellberg
och Tomas Andersson.

9.

ÖREBRO MÖTET
ML meddelade att inbjudan har gått ut. Tomas förbereder mötet, det blir
sektionsmötet på fredagen före mötet.

10.

ÖVRIGA FRÅGOR

10.1

Landslagstrupp
Sektionen ska ta ut en trupp som blir en form av A-trupp där landslagen tas ut ifrån.
Det blir förmodligen en träff med de uttagna i maj.

10.2

EM 2004
AH informerade att det är dags för Sverige att arrangera EM. AH tar upp detta på
mötet den 27 februari, intresse finns från klubb i Sverige att arrangera detta EM.

10.3

Banläggare till FIM
Förslag på banläggare från Sverige, AH kommer att lägga förslag på personer vid
möte 27 februari.

11.

NÄSTA MÖTE
14 mars i Örebro

12.

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordf. Magnus Liljeblad tackade för ett bra och givande möte och
avslutade detsamma.

Vid Protokollet

Ordförande

Annika Pettersson
2003-03-10

Magnus Liljeblad
Justerat via mail 030310

