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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 3-2013
2013-04-03 (20.00-22.00)

Deltagare SVEMO
Peter Alfredsson

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Lars Nyberg

Sammankallande

Gäster
Magnus Liljeblad

1

Adjungerad

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Sammankallande Lasse Nyberg hälsar alla välkomna och
förklarar mötet för öppnat.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Sekreterare Lasse Nyberg, justerare Magnus Liljeblad

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokollet från Norrköping saknas

4

RAPPORTER

4.1

Rapport från Miljöforum

( Id: 99 )

Mötet var intressant och en bra föreläsare var på plats och talade
om den biologiska mångfalden. Mycket diskussioner om elfordon
och det fanns ett visst motstånd från Bilsportförbundet.
Förbundet är intresserade av att köpa in en stor eltrial till
kansliet.
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4.2

Rapport från Elitmötet i Uddevalla
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( Id: 100 )

Elitgruppen samlade alla elit och futureförare i Uddevalla för att
reda ut begreppen och ta sig ur det kritiska läget som rått.
Gruppen redogjorde för såväl ekonomin som rådande upplägg och
besvarade frågor från förare och föräldrar. Tränarna berättade för
förarna vad som krävs och gav tips om träningen. Elit, Future &
Dam kommer träna tillsammans för att dra nytta av tränarna och
tiden.

4.3

Rapport från UEM och FIM

( Id: 101 )

FIM Europé har lagt ut nya anmälningsblanketter.
Tilläggsregler för EM i Tanvald, Tjeckien ligger nu på FIM Europes
hemsida.
4.4

Rapport gällande status för SM 2013

( Id: 102 )

Västarna är beställda och leverans är utlovad innan första
deltävlingen.
Anders har ställt frågan till Pernilla om publiceringen av
regelverket.
Magnus sammanställer ett nyhetsmejl till Anders för publicering
på hemsidan.
4.5

Rapport gällande sektionens Ekonomi

( Id: 103 )

Ekonomirapporten från Mars är ej utskickad ännu, men
ekonomin är god och inom budgeten.

5

ÄRENDEN

5.1

Fortbildning Göteborg 5/4

( Id: 142 )

Kommande fredag håller Lasse en riktad fortbildning kvällstid på
hotellet med regelsammanfattning tävlingsdatum och övrigt som
beslutades på Träffpunkt Trial den 2/3.

5.2

FIM Seminarium Göteborg 6-7/4

( Id: 143 )

Utbildningen startar 10:00 på lördag och avslutas på söndag efter
lunch. Regelböckerna skickas ut samt finns elektroniskt.
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5.3

Sektionens Strategiarbetet
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( Id: 144 )

Lasse har skickat ut ett utkast till övriga sektionen för påseende
med vår femårs strategi.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Sotenäs TC har inte kompletterat sina uppgifter i TA inför SM 2,
Lasse kontaktar Ulf Eliasson för att kontrollera om det är något
problem.
Inför EM tävlingen i Borås går arbetet enligt planerna. Samling i
lagret hos Pelle Riedel för ett möte i samband med SM:et för att
planera upplägget. Magnus håller i trådarna och styr upp
tidsschemat för bl.a skrivning av TR.

11

AVSLUTNING
Sammankallande Lasse Nyberg avslutar kvällens möte.

Sekreterare

Justeringsman

Lars Nyberg

Magnus Liljeblad
justerat via mail 2013-04-03

