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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2010
2010-02-02 20.00-22.00 Telefonmöte

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Henrik Lettesjö

Ledamot

Lars Nyberg

Ledamot

Magnus Liljeblad

Sammankallande

Gäster

1

Arne Hedin

Adjungerad UEM

Anders Ludvigsson

Adjungerad Ungdomstrial

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

2

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

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Magnus Liljeblad gick igenom föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomi

( Id: 38 )

Sektionen tog del av ekonomirapport för 2009 samt
ekonomirapport från jan 2010. Ekonomin följer budget 2010.
2009 år budget slutade med ett underskott på 10675 kr.
Orsaken till detta var merkostnader som ej var budgeterade i
samband med Ungdomslägret i Belgien.
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Möte med elitförarna Jesper Johansson och Emil Gyllenhammar

( Id: 43 )

Magnus Liljeblad informerade om mötet med elitförarna Jesper
Johansson och Emil Gyllenhammar. Sektionen har genom medee
från Riksidrottsförbundets elitsatsning fått möjlighet att stödja de
båda förarnas satsning på internationell nivå. Detaljer kring
samarbetet presenterades och sektionen ser fram emot att få se
de båda förarnas utveckling under året.
Material i form av tält, rollups samt dekaler diskuterades.
Stefan Lang på SVEMO kansli gavs i uppdrag att ta fram lämpliga
produkter.
4.3

Representation av sektionen vid internationellatävlingar 2010

( Id: 44 )

Sektionen kommer att representera förbundet som delegater vid
följande tävlingar.
3 april
17-18 april
12 juni
28 augusti

Italien
Ungdoms EM
Henrik Lettesjö
Spanien EM, Ungdoms EM Arne Hedin
Andorra Ungdoms EM
Magnus Liljeblad
Tjeckien Ungdoms EM
Magnus Liljeblad

5

ÄRENDEN

5.1

Träningsläger Ungdom

( Id: 50 )

Magnus Liljeblad redovisade läget inför ungdomslägret i Tyskland
i april. I dagsläget är det redan ca 15 förare anmälda vilket är
bra. Praktiska detaljer kring tränarna diskuterades. Sektionens
adjungerad gällande ungdomstrial Anders Ludvigsson kommer
att deltaga som tränare vid lägret.
5.2

Domar- och arrangörskurs Örebro

( Id: 51 )

Träffen kommer att hållas den 13 mars på Quality Hotell vid
Eurostop i Örebro.
Sektionen diskuterade upplägg och aktuell agenda för träffen.
Henrik Lettesjö ansvarar för att inbjudan skickas ut genom Lena
Bleckman.
5.3

Miljö

( Id: 52 )

Diskussion fördes kring de miljömattor SVEMO central har tagit
fram. Sektionen ser det som viktigt att presentera dessa för
klubbarna samt att de är lätt tillgängliga för förarna att
införskaffa. Förslag lades att mattorna skall vara tillgängliga vid
SM tävlingar för försäljning.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Årets Funktionär
Patilles Urban Klasson har tilldelats utmärkelsen årets
funktionär inom SVEMO. Sektionen gratulerar Urban till
utmärkelsen.
Förbundskläder
Anders Tibbling informerade om landslagskläder och möjligheten
för sektionen att ekipera samtliga landslagsaktiva med de kläder
som finns tillgängliga via SVEMO kansli.
Domarkläder kommer att tas fram för alla domare inom SVEMO
för att förtydliga domarens närvaro och uppdrag.
Sektionen ställer sig positiva till initiativet och ser fram
emot att se den nya kollektionen.
Veteran SM
Lars Nyberg jobbar aktivt med att få fram en arrangör för
evenemanget 2010.
Topp och Talang
Andera Tibbling informerade från den sista träffen på Bosön.
Kommande träffar för Topp och Talang förarna är följande helger,
för silvergruppen 5-7 mars och bronsgruppen den 19-20 mars.
Skrivelse från Supermotosektionen
Trialsektionen ställer sig possitiv till förslaget om gemensamma
arrangemang. Magnus Liljeblad svara Hans Weidenius i ärendet.
Enklaretävling Trial
Styrelsen och tävlingskommittén har godkänt förslaget och
reglementet skall publiceras på SVEMO hemsida först för att
senare publiceras i nya Trialkalendern.
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NÄSTA MÖTE
Trialsektionens nästa möte fastställdes till den 12 mars. Mötet
kommer att hållas på Quality Hotell vid Eurostop i Örebro
klockan 19:00.

11

AVSLUTNING
Magnus Liljeblad avslutade mötet och tackade alla
mötesdeltagare för gott samarbete.

