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PROTOKOLL TRIAL 5/02
Datum
2002-08-07
Plats
Telefonmöte
Närvarande Magnus Liljeblad
Tomas Andersson
Arne Hedin
Jan-Erik Mellberg
44

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Magnus Liljeblad hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes,
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Val av sekreterare och justeringsman
Jan-Erik Mellberg valdes till sekreterare och Magnus Liljeblad till justeringsman
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Föregående mötesprotokoll
Sektionsprotokoll nr 4 dat. 2002-06-25 godkändes
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Rapporter
a) Magnus rapporterade om ekonomin för sektionen och det konstaterades att vi
håller oss inom budget.
b) Arne Hedin rapporterade från EM deltävlingen i Frankrike. Banan var i
svåraste laget. Av de svenska förarnas placeringar kan nämnas att Jack Kroll
fick gå upp på prispallen tack vare sin 3:e plats i internationella cup. I samband
med den här tävlingen var det även ett UEM möte som Arne var med på.
Tävlingskalendern för nästa år är ej klar, och det är svårt att få arrangörer till
tävlingarna.
c) Magnus rapporterade från EM-deltävlingen i Italien där även Arne Hedin var
jurrypresident. Det var endast Calle Olofsson som deltog från Sverige och han
slutade på en 9:e plats i ungdom 250cc.
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Lag-VM
Magnus fick i uppdrag att prata med Benny Arthursson angående hans
medverkan vid lag-VM. Magnus kollar även med Annika Pettersson så att allt är
ok. med anmälan och licenser. Jan-Erik meddelade att resa och rum är ordnat för
dom som anmält att de vill ha hjälp med detta.
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Kläder
Jan-Erik meddelade att kläder är beställda till lag-Nm och förslag finns på
kläder till lag-VM som snarast skall beställas. Magnus kollar så att förarna som
skall deltaga vid lag-VM har hjälmar och om inte så får vi ordna detta.
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NM i Partille
Arne har tittat på sektionerna och de ser bra ut. Problemet är alla olika klasser
som skall finnas och tillsättande av juryordförande. Mötet beslutade se över
problemen till nästa år. Mötet beslutade att Magnus skall anmälas som
jurymedlem. Arne är SVEMO domare.
NM- möte skall vara kl. 18.00 i Partille, Magnus har ordnat lokal.
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SR 2003
Magnus redogjorde lite på hur han har skissat på ett nytt förslag, och efter
diskussion beslutades att var och en tar och tänker till och funderar till nästa
möte.
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Övriga frågor
Vid EM tävlingen i Norge den 17-18/8 är Magnus jurydelegat.
Arne tyckte det var för få svenska förare anmälda till Norges EM tävling och att
det i framtiden kan bli svårt att få arrangera EM och VM tävlingar i Norden om
det inte blir fler deltagare, särskilt saknades en del av förarna som skall
representera Sverige vid lag-VM.
Beslutades att Tomas och Jan-Erik får i uppdrag att ordna ett träningsläger i
Kinna den 7-8 september liknande det som var i Norrahammar tidigare i år. Vi
skall även bjuda in det planerade laget till VM.
Det diskuterads även lite om kommande EM tävlingar.
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Mötets avslutning
Ordförande Magnus Liljeblad tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Jan-Erik Mellberg

via mail 020812
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Magnus Liljeblad

