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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 6-2010
2010-11-01 (15.00-15.00)

Deltagare SVEMO
Gäster

1

Arne Hedin

adjungerad

Magnus Liljeblad

UEM Representant

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

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Magnus Liljeblad valdes till mötessekreterare och Henrik Lettesjö
till justerare av protokoll.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

4

RAPPORTER

4.1

Ekonomi

( Id: 61 )

Det ser ut som vi följer budget. Men det har varit mycket utlägg i
oktober, så ny värdering görs när nästa rapport kommer.
4.2

SVEMO utbildningskonferens

( Id: 62 )

Henrik rapporterade från utbildningskonferensen. Den nya
utbildningstrappan blev presenterad och godkänd. Man har
också plaer på en interaktiv utbildning, liknande den som finns
på ridsportförbundets hemsida.
4.3

Nordiska Mötet i Köpenhamn

( Id: 63 )

Lasse rapporterade från Nordiska mötet i köpenhamn. Finland
var tyvärr inte representerade i år heller. Men det är bra aktivitet
i Danmark och man hoppas skicka lag till både nordiska
mästerskap och till lag VM 2011.
Det blev bestämt att översätta NM reglerna till engelska
(NMF är ansvariga). Det blev också beslutat att det ska tas fram
ett gemensamt Nordiskt Indoor reglemente.
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SM i Borås
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( Id: 64 )

Magnus rapporterade från SM i Borås. Ett bra arrangemang av en
rutinerad arrangör. Nivån på sektionerna var bra.
Banketten efteråt med prisutdelning blev en hit!
Så ska ett finalarrangemang göras!!

5

ÄRENDEN

5.1

SM Veckan i Sundsvall

( Id: 69 )

Det har avhållits ett antal möten med bland annat SVT där Lasse
deltog. Planen är att det arrangeras kval på fredagen och
semifinal och final på lördagen. Budget för tävlingen tas fram av
Lasse. Lasse håller också på och översätter det internationella
reglementet till svenska. Hotellet behöver förhandsbokas, ca 30
bäddar.
Det är förslaget att Magnus är referee under tävlingen.
5.2

Träningsläger

( Id: 70 )

Det finns en del pengar kvar till tjejsatsningen.
Magnus skickar ut förfrågan till de fyra trialtjejerna som kört
ladies cup om det finns intresse för ett läger i december. Plats
eventuellt i Tyskland.
5.3

Regelboken

( Id: 71 )

Deadline för inlämning av slutgiltigt dokument är sista november.
Innan dess ska den också ha gått till TK på höring. Det som
fattas i boken nu är de nya reglerna för Lag-SM samt X-trial
regler, tidigare inomhustrial.
5.4

Nationella grenårsmötet / trialriksdagen

( Id: 72 )

Det nationella grenårsmötet har som uppgift att föreslå
kandidater till SVEMO trialsektion. Dessa lämnas sedan som
förslag till SVEMO styrelse som utser ledamöter för kommande
mandat period.
Mötet avhålls lördagen den 13 november tillsammans med
trialriksdagen och fortbildningen för tävlingsledare.
Program
15.00 Fortbildning tävlingsledare
18.00 Nationellt grenårsmöte trial
18:30 ca Trialriksdag
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ÖVRIGA FRÅGOR
Tävlingskalendern
Det har blivit några mindre justeringar i kalendrarna från UEM
och FIM. Det är svårt att få till ett SM program dels pga att
påsken ligger sent och det är många EM och VM tävlingar.
Det blev genomgått ett förslag där de arrangörer som ansökt
skriftligt i rätt tid har förtur. Arrangörer som ej ansökt skriftligt
bes om att göra detta snarast. först till kvarn gäller.
Elitstöd från RF till unga lovande förare
trialsektionen sätter upp en lista på förare som har kapacitet att
vara med och slåss om pallplatser i internationella mästerskap
inom en 3-5 års period.

10

NÄSTA MÖTE
Något nytt datum för nästa sektionsmöte beslutades ej.
Henrik Lettesjö ombesörjer kallelse när behov anses.

11

AVSLUTNING
Henrik tackade de närvarande för ett givande och konstruktivt
möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Magnus Liljeblad

Justerat via mail
Henrik Lettesjö

