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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 2-2013
2013-02-05 (20.30-22.00)

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Peter Alfredsson

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Lars Nyberg

Sammankallande

Gäster
Magnus Liljeblad

1

Adjungerad

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Lars Nyberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötets dagordning fastställdes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN OCH SEKRETERARE
Anders Tibbling valdes till sekreterare och Lars Nyberg till
justeringsman.

4

ÄRENDEN

4.1

Ekonomi 2012

( Id: 134 )

Sektionen gick igenom utfallet från 2012 och kunde konstatera
att flertalet poster är felkonterade.
En grundlig genomgång skall göras för att rätta till detta.
4.2

Budget 2013

( Id: 135 )

Sektionen beslutade att justeringen i budgeten för 2013 måste
göras väl genomtänkt för att all verksamhet skll kunna
genomföras på ett bra sätt.
Vid sektionsmötet i samband med vårmötet i Norrköping så
skall denna punkt vara prioriterad och skall då slutföras.
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4.3

Västar SM 2013
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( Id: 136 )

Behovet av att uppdatera västarna är stort.
För att finansiera den satsning har sektionen beslutat att söka
sponsorer. Peter Alfredsson har framgångsrikt jobbat på denna
punkt och skaffat ett flertal samarbetspartners.
Peter skall skicka in en lista på de parterns som är intresserade
till Anders Tibbling på Svemo Kansli för fakturering.
4.4

No Stop

( Id: 137 )

LArs Nyberg har skapat en omröstnings modul gällande no stop
som finns på Trialsektionens sida på Facebook.
Utfallet efter endast ett par dagars publicering är att 91% har
röstat mot införandet av No Stop och 9% har röstat för ett
införande.

FMCK Borås som undr augusti kommer att arrangera EM
kommer att dagen efter sin SM tävling att arrangera en No Stop
tävling för att ge sina sektionsfunktionärer erfarenhet av
tävlingsformen.
Sektionen står fullt fast vid sin åsikt att EJ införa No Stop i
Sverige.
Inget av de nordiska länderna kommer att införa No Stop under
2013. Endast ett fåtal länder i Europa kommer att införa regeln.
4.5

Trial Reglementet 2013-2014

( Id: 138 )

Lars Nyberg kommer att svara TK på de frågeställningar
sektionen fått gällade de regeländringar som planeras att införas
säsongen 2013. Reglementet är ännu inte godkänt för
publicering.
Magnus Liljeblad justerar reglerna utefter utslaget från TK
gällande de punkter som ev. måste ändras.
4.7

FIM Trial Seminariet

( Id: 139 )

Trialsektionen har ansökt hos FIM gällande att arrangera ett
internationellt seminarie för att erhålla Internationell
tävlingsledarlicens.
Det datum som Svemo har fått godkänt för utbildningen är
16-17 mars i Göteborg.
Inbjudan är under framtagande och skickas ut till berörda inom
kort.
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4.8

Ungdomsläger i påsk

3 (3)

( Id: 140 )

Sektionen har diskuterat att genomföra ett påskläger i Holland
2013.
Magnus Liljeblad ansvarar för att ta kontakt med holländska
förbundet för att se vilka möjligheter det finns att hyra
anläggning samt ta fram vilka datum som det passar.
Mer information gällande lägret kommer att publiceras så fort
datum och plats är fastställt.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

10

NÄSTA MÖTE
Nästa sektionsmöte kommer att hållas som fysiskt möte i
Svemohuset i Norrköping den 1 mars.

11

AVSLUTNING
Lars Nyberg avslutade mötet och tackade samtliga
mötesdeltagare för deras engagemang.

