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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 8-2009
2009-11-07 13.00-17.00

Deltagare SVEMO
Henrik Lettesjö

Ledamot

Lars Nyberg

Ledamot

Magnus Liljeblad

Sammankallande

Gäster

1

Arne Hedin

adjungerad

Anders Ludvigsson

inbjuden

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Sektionens sammankallade Magnus Liljeblad öppnade mötet och
hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Henrik Lettesjö valdes till mötessekreterare och Magnus Liljeblad
till justeringsman.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll samanfattades av ML. Felaktigheter i punkt
4.2. Namnen på tränarna vid tjejlägret är felaktiga. Rätt namn
skall vara Fredrik Johansson, Andreas Karlsson och Urban
Claesson. Anders Tibbling får justera.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomi

( Id: 30 )

Sektionen har ej erhållit någon ekonomirapport trots
påtryckningar. Ingen genomgång av ekonomin kunde därför
göras.
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4.2

Topp och talang

2 (2)

( Id: 33 )

Två nya förare är antagna i Topp och Talang. Eddie Karlsson och
Martin Lagergren. Bägge förarna ingår i Bronsgruppen.
Totalt är fem trialförare med i Topp och talang.
Nästa sammankomst kommer att ske de två första helgerna i
december.

5

ÄRENDEN

5.1

Ungdomsansvarig 2010

( Id: 46 )

Anders Ludvigsson var inbjuden för att diskutera om att bli
ungdomsansvarig 2010. Intresse fanns, dock osäker på
kombinationen av lagledare och administrativt ansvarig. Kan
även vara svårigheter med spridning på nivå på förare. AL har
mer pejl på förarna på västsidan. Det finns dock stora möjligheter
att utveckla rollen. Planer finns på minst två läger. Ett tidigt på
året och ett strax innan NM. Viktigt att planera in datum i tid.
Stöd från klubbar behövs. AL funderar på rollen som
ungdomsansvarig och ML gör en avstämning med AL inom kort.
5.2

Trialriksdag 2009

( Id: 47 )

Genomgång av riksdagens agenda gjordes. Utvärdering av 2009
års tävlingssäsong. SM-tävlingar och tävlingskalender 2010.
Historisk statistik av licenser och antal tävlande.
Resultatansvarig på SM-tävlingarna. Eventuellt ett nytt system
för resultatrapportering. EM/UEM-tävling i Sverige.
AH presenterar nya regler. Ungdomsläger 2010. Marknadsföring
av sporten. Nytt förslag till regler för Lag-SM.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
SVEMO tar emot förslag på kandidater för årets funktionär.
Trialsektionen ser över situationen och kommer eventuellt med
en nominering.

11

AVSLUTNING
Magnus Liljeblad tackade alla som deltagit och avslutade mötet.

