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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2012
2012-02-14 (21.00-22.00) Telefonmöte

Deltagare SVEMO
Ledamot
Peter Alfredsson

Ledamot

Lars Nyberg

Ledamot

Gäster
Magnus Liljeblad

1

Adjungerad

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Sammankallande Lars Nyberg hälsade samtliga välkomna och
förklarade mötet öppnat.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN OCH SEKRETERARE
Sekreterare Magnus Liljeblad, justeringsman Lars Nyberg.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

4

ÄRENDEN

4.1

Diego Bosis

( Id: 99 )

FIM´s sektionskontrollant på VM tillika VM stjärnan från Italien
har hastigt avlidigt efter en hjärtinfarkt vid 44 års ålder,
sektionen har skickat telegram till Italienska federationen med
våra kondoleanser och vi beklagar djupt det inträffade.
4.2

Idrottslyftet 2012

( Id: 100 )

Vi har formulerat en skrivning till Jörgen Hafström gällande våra
tankar samt förslag på klubbar vi tror kan tänkas ta del av
stödet. Denna skrivning har skickats in för kommentarer och vi
får därefter titta vidare på hur vi kommer jobba.
Målsättningen är att kunna presentera detta på Örebromötet i
mars.
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4.3

EM 2013
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( Id: 101 )

Diskussion om ansökan från FMCK Borås om EM deltävling
2013, Magnus skall prata vidare med klubben för att se hur dom
tänker samt vad man önskar stöttning med för att få detta att bli
realitet.
4.4

Träningsläger Tyskland 2012

( Id: 102 )

Tränare är färdiga för vårens läger, Peter skall kontrollera med
Anders Tibbling hur vi ligger till med anmälningarna samt boka
in Henrik Christiansen som svensk coach.
4.5

Nya Regler

( Id: 103 )

Magnus meddelade att han jobbar på översättningen av de nya
reglerna från FIM och UEM inför årets säsong och räknar med att
ha detta klart inom kort så att det kan publiceras på hemsidan
av Anders Tibbling.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor att avhandla.

11

AVSLUTNING
Sammankallande Lars Nyberg taqckade för visat intresse och
avslutade mötet.

Magnus Liljeblad
Sekreterare

Lars Nyberg
Justerat 2012-02-

