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PROTOKOLL 2/99 - TRIALSEKTIONEN
Sammanträdesdata
Tid

Lördag 8 maj 1999 kl. 16.00

Plats

Karlskoga

Deltagare

Magnus Liljeblad, ordförande
Göran Andersson
Björn Gustavsson
Arne Hedin
Micke Karlsson, konsulent

Förhindrade MHF-representant

15

MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Ordföranden Magnus Liljeblad hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna 23a-f

16

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN
Micke Karlsson valdes till sekreterare och Magnus Liljeblad justerar dagens
protokoll.

17

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll 1/99 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

18

RAPPORTER

18a

EM 2000
Arne Hedin informerade att ansökan för EM år 2000 har lämnats till UEM.
Förhoppningen är att Sverige får deltävlingen som ska vara den 20/8 2000.
Arrangör saknas fortfarande men Tiger MK och Björkviks MC är tillfrågade.
Senast mitten av juni skall arrangör vara utsedd.

18b

ENKÄTUNDERSÖKNING INTERNATIONELLA FÖRARE
Arne Hedin rapporterade att en enkät ställd till EM-förare som deltog i
Tysklands EM-deltävling 1999 ÄR klar. Enkäten gick ut på varför man ej
deltog i VM.
Det vanligaste svaret var att man ej var bra nog att delta i VM.
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18c

EM-REGLER
Arne Hedin rapporterade att UEM har färdigställt de nya EM-reglerna för
1999.
Micke Karlsson ser till att de kommer ut till våra EM-förare i god tid före
första deltävlingen.

18d

DOMAR- OCH ARRANGÖRSKURS, ÖREBRO 13/2 1999
Göran Andersson rapporterade att domar- och arrangörskursen i Örebro var
positiv. Bl a genomfördes grupparbete som handlade om ♦
♦
♦
♦

Marknadsföring
Bättre arrangemang
Högre status på våra SM-tävlingar
Banläggare

./.

Bilaga 1

18e

VETERANMÄSTERSKAP
Sektionen diskuterade om att höja statusen på Veteranmästerskapet och få det
som SM.
Magnus Liljeblad tar kontakt med Tävlingsutskottet.

19

LAG-VM 1999
Sektionen gick igenom handlingar om Lag-VM i Luxemburg den 26
september 1999.
Arne Hedin bokar 2 hotellrum.

20

NORDISK MÖTE 1999
Partille TK är värd för 1999års nordiska möte. Magnus Liljeblad har kontaktat
Partille TK för planering av plats och förtäring.
Magnus Liljeblad gör inbjudan samt dagordning.
Sektionen diskuterade om ett nordiskt mästerskap med flera deltävlingar.
Arne Hedin gör ett förslag på regler för en serie som kan presenteras vid
nordiska mötet.

21

STÖD VID EM-TÄVLINGAR
Magnus Liljeblad menade att man bör lyssna på EM-förarna vad som kan vara
bäst hjälp vid EM-tävlingar.
Sektionen beslutade att samla EM-förarna vid första SM-tävlingen i Björkvik
den 15/5 för att få förslag och därefter besluta om någon form av stöd.
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22

TRIALBROSCHYR
Magnus Liljeblad visade upp manus till en ny trialbroschyr som ska
marknadsföra trialsporten.
Sektionen diskuterade innehållet och därefter lades till handlingarna

23

ÖVRIGA FRÅGOR

23a

LAG-SM 1999
Björn Gustavsson informerade om Lag-SM i Nordanstig den 20/6 1999.
Tilläggsreglerna gicks igenom och lades till handlingarna.

23b

INFORMATION TILL LICENSIERADE FÖRARE
Göran Andersson lämnade förslag på att man bör ha - i någon form - ett
nyhetsblad om trialverksamheten i Sverige som kan bifogas vid t ex
licensutskick.
Sektionen beslutade att bordlägga förslaget till nästkommande möte. Dock
anser man att det är klubbens skyldighet att hålla sina medlemmar informerade.

23d

SEKTIONSPÄRM
Micke Karlsson presenterade en sektionspärm och hur den ska användas.
Både för- och nackdelar diskuterades.

23e

DISTRIKTENS TRIALREPRESENTANTER
Sektionen diskuterade hur samarbetet med distriktsansvariga inom trial kan bli
effektivare.
Sektionen beslutade att distriktsansvariga lättare ska kunna få ta del av
sektionens protokoll samt att Micke Karlsson kontaktar berörda personer för
att höra vilken kommunikationsteknik som kan anses vara bäst och att de får
ta del av sektionens mötesplan.

23f

TRIALUPPVISNINGAR
Björn Gustavson informerade att man vill ha hjälp med trialuppvisning i
Örsundsbro den 10/7. Även Vimmerby MS har hört av sig för hjälp med en
trialuppvisning slutet av juli.
Magnus Liljeblad kontaktar arrangörerna för vidare samarbete.

31

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Micke Karlsson

Magnus Liljeblad
Godkänt per e-mail 1999-05-20

