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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE
2010-04-27 20.00-22.00

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Lars Nyberg

Ledamot

Henrik Lettesjö

Sammankallande

Gäster

1

Magnus Liljeblad

Adj

Arne Hedin

Adj. UEM

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Henrik Lettesjö öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötetsdagordning godkändes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Anders Tibbling valdes till sekreterare och Henrik Lettesjö till
justeringsman.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Henrik Lettesjö föredrog föregånde mötes protokoll.
Några stavfel påpekades och är nu korrigerade.
Protokollet godkändes och är lagt till handlingarna.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomi

( Id: 48 )

Sektionen har ej erhållit ekonomirapport för mars.
Anders Tibbling fick i uppdrag att se till att ekonomirapport
skickas ut till sektionen snarast.
4.2

Miljöseminarium

( Id: 49 )

Lars Nyberg föredrog sina personliga anteckningar från SVEMO
miljöseminarium.
På seminariet behandlades bla. ljudfrågor, uppföljning av
miljöcertifiering av klubb samt flera andra ämnen knutna till
förbundets aktuella miljöarbete.
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4.3

MHF-U Möte
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( Id: 50 )

Henrik Lettesjö, Lars Nyberg och Magnus Liljeblad har träffat
MHF-U i för att diskutera nuläget för respektive organisations
verksamhet samt ev framtida samarbeten. Mötet hölls i Björkvik
och från MHF-U deltog Roger Bäckgren, Sören Löf, Peter
Folkesson, Mats Olsson och Johan Fredriksson. På mötet
beslutades att en löpande dialog ska föras mellan de olika
förbunden.

4.4

UEM/EM Italien Spanien och Portugal

( Id: 51 )

Vid EM i Italien var Henrik Lettesjö delegat och Magnus Liljeblad
deltog som aktiv i veteranklassen.
Deltagarantalet vid tävlingen var stort, ca 140 startande över två
dagar. Nio svenskar deltog i tävlingen vilket var väldigt positivt.
Bäst resultat presenterade Eddie Karlsson som slutade på en
tredjeplats i Ungdoms EM klassen även Magnus Liljeblad
presterade mycket bra och slutade på en andra plats i
veteranklassen.
Två svenska tjejer deltog i den internationellaklassen vilket är
väldigt kul och ett lyft för svensk trial på tjejsidan.
Banan var relativt svårt byggd, natten mellan tävlingsdagarna så
regnade det kraftigt vilket gjorde dag två riktigt svår.
Vid EM/VM i Baiona var Emil Gyllenhammar den ända svenska
deltagaren. Tyvärr drabbades Emil av magsjuka på vägen ner
från Sverige vilket gjorde det svårt för honom att prestera.
Tävlingsbanan var otroligt bra byggd och lokaliserad på en halvö
med sektioner som var lättillgängliga till fots för alla åskådare.
Vid VM i Portugal var Emil Gyllenhammar frisk och taggad vilket
ledde till ett riktigt bra resultat på tävlingens andra dag då han
slutade på en meriterande tredjeplats.
Detta är mycket glädjande för svensk trial då denna pall placering
är den första i någon VM deltävling på 10 år.
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SM Kinna
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( Id: 52 )

SM säsongen är nu igång och tävlingen genomfördes på ett bra
sätt. Resultathanteringen som tidigare år varit en akilleshäl flöt
på mycket bra. Tyvärr så var vår resultatansvarige oanträffbar
PGA akut omhändertagande av barnbarn då hennes barn var fast
utomland PGA vulkanutbrottet och flygförbudet. Då all hantering
sker vid en terminal och den ej var nåbar så drog publiceringen
ut på tiden. Dock så publicerades resultaten som nyhet på
SVEMO.se under tisdagen efter tävlingen.
Förhoppningsvis så kommer resultathanteringen att fungera
mycket smidigare framöver.

5

ÄRENDEN

5.1

Träningsläger 2010

( Id: 60 )

Sektionen planerar att genomföra följande träningsläger under
2010.
Juniorläger i norr är planerat till den 31 juli-1 aug.
Kontaktperson för frågor och anmälan Lars Nyberg.
Juniorläger 29-30 maj.
Lägret vänder sig till förare som kan vara aktuella för
juniorlandslaget till nordiska mästerskapen samt inbjudna
elitförare. Kallelse till lägret kommer att skickas ut.
Henrik Lettesjö ombesörjer inbjudan och Lars Nyberg ansvarar
för arrangörrekrytering.
Elitläger 12-13 juli.
Sektionen jobbar med att forma detta och återkommer med mer
information.
5.2

Landslag 2010

( Id: 61 )

Landslagsåret 2010 planerades för Lag VM och för Nordiska
mästerskapen ev. tillkommer flera uppdrag.
Landslaget till Nordiska mästerskapen kommer att tas ut efter
SM tävlingen i Finspång.
5.3

Sektionens sammmansättning

( Id: 62 )

Sektionen består idag av Henrik Lettesjö och Lars Nyberg.
Behovet av flera personer knutna till trialsporten är stort och
sektionen arbetar för att rekrytera en tredje person som kommer
att bli adjungerad sektionen.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Nordiska regler
Det nordiska reglementet för famtiden är under uppbyggnad och
mail korresponens förs mellan de nordiska federationerna. Vissa
detalj frågor diskuterades.
Magnus Liljeblad ansvarar för den svenska delaktigheten i
regelskrivningen.
Guldhjälm Trial
Lars Nyberg jobbar vidare med guldhjälmskonceptet och är i
fullgång med rekrytering av barnutbildare som kan leda
utbildningarna.

10

NÄSTA MÖTE
Henrik Lettesjö fick i uppdrag att sammanställa en kalender med
datum för kommande sektionsmöten för 2010.

11

AVSLUTNING
Henrik Lettesjö avslutade mötet och tackade alla mötesdeltagare
för deras delaktighet.

