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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 9-2009
2009-12-13 17.00-19.00 Bosön, Stockholm

Deltagare SVEMO

1

Henrik Lettesjö

Ledamot

Lars Nyberg

Ledamot

Magnus Liljeblad

Sammankallande

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Ordförande Magnus Liljeblad hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Till justeringsman valdes Magnus Liljeblad och till sekreterare
Lasse Nyberg.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Förra mötesprotokollet är utlagt på hemsidan och godkändes
efter genomgång.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomirapport

( Id: 34 )

Månadsrapporten inkom i tid till mötet och efter genomgång
konstaterades det att sektionen ligger i enlighet med budget.
4.2

Budget 2010

( Id: 35 )

Budget för 2010 är nu klar och sektionen fick det äskade
beloppet, budgetfördelning skall nu göras och skickas in till GunBritt.
4.3

Topp & Talang

( Id: 36 )

Ledare som närvarar skall efter varje tillfälle skriva en rapport
och delge sektionen. Martin Lagergren & Eddie Karlsson har gjort
sin första omgång och skall skriav ner några punkter som skall
ligga till grund för en rapport/artikel till hemsidan.
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( Id: 37 )

Vi konstaterade att mötet hade en god uppslutning och det var ett
kreativt möte. Vi hänvisar till separata minnesanteckningar som
ligger ute på hesidan i övrigt.

5

ÄRENDEN

5.1

Ungdom, Junior & Ladies

( Id: 48 )

Vi planerar ett ungdomsläger i tyska Miltenberg i samband med
EM i Italien, Magnus tar kontakt med Iris Krämer om detta samt
möjligheterna att nyttja henne som tränare.
Sektionen står för tränarkostnader och vi tar kontakt med
Fredrik Johansson, Mats Ohlsson samt Anders Ludvigsson för att
se om en eller flera av dessa är intresserade.
Jonas Andersson föreslås bli lägerledare då han tidigare meddelat
intresse av detta.
I samband med Ale´s SM deltävling vill vi nyttja deras sektioner
på söndagen den 16/5 för ungdomsläger, Lasse tar kontakt med
klubben om detta.
Den 3-4 juli planerar vi ett teambuilding läger i Oxelösund &
Björkvik för landslagen, detta planeras av Henrik.
31/7 - 1/8 anordnas junior & ladiesläger i Nordanstig där vi
hoppas få Fredrik som juniortränare samt några norska tjejer för
ladies. Lasse ordnar detta samt även en officiell inbjudan som
skall skickas ut till förarna.
Vi skall titta på att starta upp en Future satsning för ungdomar
12-16 år.
5.2

Elitsatsningsmedel

( Id: 49 )

Utifrån tilldelade medel planerar sektionen fördelningen enligt
riktlinjerna från RF. Förare som är aktuella för tilldelning skall
ingå ett skriftligt avtal med trialsektionen/SVEMO där formen för
utdelningen framgår och bland annat ställs kravet på att efter
varje tävling inkomma med en racerapport.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Mandatperioden för Magnus och Henrik går ut i april och Magnus
avser att ej ställa sig som tillgänglig för val en ny period.
Lasse skall ordna med en resultathanteringsmall samt riktlinjer
för hur man fyller i samt insänder denna för samtliga arrangörer
av SM.
Anders Tibbling får i uppdrag att kontrollera hurvida Tove vill
fortsätta med att sköta utläggning av resultaten efter varje
tävling.
Vi saknar fortfarande arrangör av veteran SM och planerar att
tillfråga en klubb.

10

NÄSTA MÖTE
Inget nytt datum för nästkommande möte fastslogs.

11

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Liljeblad avslutade mötet.

