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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 7-2009
2009-10-13 20.00-22.00 Telefonmöte

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Henrik Lettesjö

Ledamot

Lars Nyberg

Ledamot

Magnus Liljeblad

Sammankallande

Gäster
Arne Hedin

1

Adj. UEM

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Magnus Liljeblad öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötets dagordning godkändes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Magnus Liljeblad valdes till justeringsman och Anders Tibbling
till sekreterare.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomirapport

( Id: 25 )

Sektionen följer budget.
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4.2

FIM Tjejläger i Kinna

( Id: 26 )

Lägret blev väldigt lyckat. Det var en godsammanhållning och
uppslutningen var bra med totalt 19 tjejer.
Ett stort tack till arrangörsklubben Kinna MK för deras
engagemang.
Tränarna Fredrik Johansson och Andreas Claesson gjorde ett bra
jobb och lyckades anpassa lägret bra trots att deltagarna var på
väldigt olika nivå. Tack till Urban Karlsson som ställde upp som
extratränare.
Totalintrycket var att deltagarna var väldigt nöjda med lägret.
Sektionen tackar speciellet Pelle Riedel som ställde upp med
cyklar till några av deltagarna.
Ett förslag som diskuterades var att försöka genomföra ett
gemensamt träningsläger med motocross och enduro tjejerför i
framtiden.
Sektionen tackar Henrik Lettesjö för ett bra jobb med lägret.

4.3

SVEMO Utbildningskonferens

( Id: 27 )

Henrik Lettesjö rapporterade från SVEMO utbildningskonferense.
Datum för 2010 års arrangörskonferens blev beslutat till den 20
mars.
4.4

Nordisktmöte 2009

( Id: 28 )

ML rappoorterade ifrån det Nordiska Mötet i Arlanda den 3-4
oktober.
Varken Finland eller Danmark var representerade vid trialmötet
vilket gjorde att mötet blev lite avslaget.
Diskussionen gällande framtida Nordiska mästerskap fördes och
det beslutades att tävlingsformen skulle anpassas mer för att
likna en internationelltävling.
De ny reglerna godkändes av Nordic Meeting Council och kommer
att gälla för 2010.
Norge redovisade att de kommer att genomföra en FIM utbildning
den 13 mars för sportingstewards.
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4.5

SM 2009

( Id: 29 )

SM serien för 2009 avslutades med en regnig tävling i Partille.
Årets serie har flytit på bra och klubbarna har gjort en bra jobb.
De problem som har varit genomgående under hela säsongen har
varit redovisningen av resultat som har sköts på ett aldeles för
dåligt sätt. Det har tagit aldeles för lång tid att redovisa
resultaten till Tove Backlund vilket har skapat frustration om
massor av mer jobb. Detta måste bli mycket bättre 2010.

5

ÄRENDEN

5.1

Budgetäskande 2010

( Id: 43 )

ML har gjort ett utkast på det tilltänkta budgetäskandet för 2010.
Sektionen diskuterade 2010 års budget och några små
justeringar gjordes inför äskandet.
5.2

Tävlingskalender 2010

( Id: 44 )

Sektionsansvarig för tävlingskalendern Lars Nyberg tog del av de
ansökningar som inkommit. Någon definitiv kalender kan ej
presenteras förrän VM och EM serierna är publicerade.
5.3

Utbildning

( Id: 45 )

Arrangörutbildning 2010 kommer att hållas i Örebro den 20
mars.
Sektionen har ansökt om bidrag för utb. från SVEMO styrelse
av de särskilda medel som finns.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Sektionen påpekar att SVEMO hemsida ej är anpassad för
mobiltbruk och önskar att den anpassas.
Detta skapar lätttillgänglighet ute på tävlingsplats om dator
saknas.
Priset årets trialtjej kommer att delas ut vid årets trialriksdag i
Kinna den 7-8 november.
Julkort
Lars Nyberg ombesörjer framtagandet av åretsjulkort med
landslagsmotiv.
Ungdomsläger
HL har fått förfrågan gällande ungdomsläger under vintern.
Frågan tas upp på trialriksdagen för att se hur stort intresset är
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10

NÄSTA MÖTE
Nästa sektionsmöte kommer att hållas i Kinna den 7
november. Årets sista sektionsmöte kommer att hållas på Bosön
den 12-13 december.

11

AVSLUTNING
Magnus Liljeblad avslutade mötet och tackade alla
mötesdeltagare för deras deltagande.
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