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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2015
2015-01-10 (09.00-19.00) Svemohuset

Deltagare SVEMO
Anders Tibbling

Koordinator

Nils Granath

Ledamot

Gäster

1

Peter Folkeson

Adjungerad

Henrik Lettesjö

Adjungerad

Magnus Liljeblad

adjungerad

Arne Hedin

Adjungerad Media

Jonas Bergqvist

Ledamot

Lars Edvardsson

Sammankallande

MÖTETS ÖPPNANDE
Lars Edvardsson hälsade alla välkomna och öppnade årets första
sektionsmöte.

2

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Lars Edvardsson valdes till mötesordförande, Anders Tibbling till
sekreterare och Jonas Bergqvist till justerare.

3

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Mötets dagordning godkändes.

4

ÄRENDEN

4.1

Presentation av mötesdeltagarna

( Id: 191 )

Lars Edvardsson lyfte frågan kring hur vi enklast presenterar den
nya sektionssammansättningen samt adjungerade publikt. Arne
Hedin gavs i uppdrag att fotografera samtliga i gruppen och göra
en kortare beskrivning av respektive person för publicering på
hemsidan.
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Ekonomi
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( Id: 192 )

Lars Edvardsson informerade om sektionens tilldelade budget för
året. Sektionen har tilldelats samma belopp som föregående år,
298.000 kr i årsbudget för verksamheten.
Rutinen för redovisning är att samtliga reseräkningar och
fakturor skall skickas till Lars Edvardsson för kontering och
attest innan de skickas till Svemo ekonomiavdelning för
utbetalning.
4.3

X Trial SM

( Id: 193 )

Henrik Lettesjö tilldelades uppdraget att bli sektionens
kontaktperson mot arrangören SME samt tillika Domare för
tävlingen.
Magnus Liljeblad och Björn Bergqvist tilldelades uppdragen som
sektionsdomare vid tävlingen.
Magnus Liljeblad blir huvudansvarig.
Sektionen samt de personer som är adjungerade avser att
närvara vid tävlingen för att träffa förare, klubbar och promotor.
Henrik Lettesjö gavs i uppdrag att kontakta promotorn för att
stämma av med boende och tillgång till funktionärspass till
samtliga.
Sektionen rekommenderar promotorns förslag på Jesper
Johansson till expertkommentator.
Västar till förare minder och press tillhandahålls får Svemo
kansli som ombesörjer transport till Örebro.
Sektionen avser att träffa promotorn för X Trial under våren för
att tillsammans jobba fram ett nytt av tal inför framtiden.
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Regler 2015
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( Id: 194 )

Det nya regelverket för 2015 är ännu inte färdigställt.
Fram tills att det nya regelverket presenteras så är det föregående
gällande.
Sektionen beslutade att följande regeländringar skall föras in i
kommande reglemente för 2015-2016
SR Trial 2015-2016
Paragraf 6.12.2.2.1 Ändrad till "Stopp anses föreligga om
fordonet rör sig bakåt då förare fotar eller tar stöd utifrån".
Regler SM, JSM & USM i Trial
Paragraf 4.6 Ändras till "Det är inte tillåtet för minder att till fots
gå i sektionen efter att banan offentliggjorts, brott mot detta
medför att föraren bestraffas med 5 prick.
Regler Dam-SM i Trial
4.2 Utgår (svårighetsgrad)
4.4 Portarnas färg "Grön".
Paragraf 4.5 Ändras till "Det är inte tillåtet för minder att till fots
gå i sektionen efter att banan offentliggjorts, brott mot detta
medför att föraren bestraffas med 5 prick.
Regler för Svemo Trial A-, B-, C-, 80cc & Ladies Cup
4.6 Ändras till "Det är inte tillåtet för minder att till fots gå i
sektionen efter att banan offentliggjorts, brott mot detta medför
att föraren bestraffas med 5 prick.

Peter Folkeson ansvarar för att sammanställa och föra in
regeländringarna som beslutats för att färdigställa dokumentet.
4.5

Styrelsefadder Thomas Avelin informerade från styrelsen

( Id: 195 )

Thomas presenterade de obligatoriska uppdrag som sektionen
har förbundet och de förväntningar som finns.
Thomas lyfte vikten av att hålla utbildningsmaterial uppdaterade
mot regelböckerna samt sektionens roll gällande fortbildning av
tävlingsledare.
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Regler EM / VM
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( Id: 196 )

EM och VM reglerna för 2015 är ännu inte färdigställda och
presenterade.
Magnus Liljeblad sammanställer ev. kommande ändringar och
presenterar så fort de blir klara.
Ändringarna kommer då publiceras på svemo.se.

4.7

Licenser gällande 40+ SM och Lag SM

( Id: 197 )

Sektionen lyfte frågan kring kravet på helårslicens vid 40+ SM
och vid Lag SM med Thomas Avelin.
Thomas fick ett medskick tills nästa styrelsemöte att lyfta frågan
för att se om möjligheten finns att kunna nytta tillfällig licens vid
dessa två tävlingar.
4.8

Minderlicens

( Id: 205 )

Under vintern så kommer en Minderlicens att införas anpassad
för föräldrar som har barn som tävlar.
Föräldrar till förare i åldern 0-16 år (Guldhjälm och
Ungdomslicens) kommer att kunna lösa minderlicens
för att på ett enkelt sätt kunna hjälpa sin barn på tävling.
Minderlicens går ej att lösa via Svemo TA.
Sökande får kontakta Svemo licensavdelning för manuell
registrering.
Föräldern måste dock vara registrerad som medlem i Idrott
Online för kunna lösa licensen.

4.9

SM Kalender

( Id: 199 )

Sektionen arbetar aktivt med att färdigställa 2015 års SM
kalender. Det är ännu ett par pusselbitar kvar som skall falla på
plats innan en officiell kalender kan presenteras.
Deadline för färdigställande av kalendern är satt till 30 januari.
Arne Hedin kommer att hjälpa klubbarna inför varje SM tävling
genom att framställa en pressrelease till lokal media
med aktuell och bra information. Arne kommer även att efter
varje avslutad tävling presentera ett litet tävlingsreportage med
resultat och lite info för distribution till media och publicering på
svemo.se.
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VM Borås
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( Id: 200 )

Sektionen ansvarar vid VM för att tillsätta FMNR.
Henrik Lettesjö tilldelades uppdraget att representera förbundet i
tävlingsjuryn som FMNR.
FMCK Borås önskar att de licensierade funktionärerna tillsätts
relativt omgående så att de kan färdigställa tilläggsregler samt
jobba vidare med de funktionärer som är tillsatta för tävlingen.
4.11

Delegater vid EM och VM 2015

( Id: 201 )

Sektionen jobbar för att kunna skicka delegat för att stötta och
hjälpa de nya förarna som avser att delta i Ungdoms EM.
Sektionen kommer att publicera en enkät riktat till de förare som
avser att tävla internationellt under 2015 för att få en
uppfattning om förarnas ambitioner samt vilka tävlingar som
förarna planerar att delta vid.
4.12

Elitsatsning

( Id: 206 )

Sektionen utsåg Jonas Bergqvist till kontaktperson till
elitgruppen tills vi hittat någon som är elitansvarig. Jonas och
Lars kommer att göra en nulägesanalys av förarmaterialet och se
vilka behov som finns och sedan dra upp riktlinjer för en
elitsatsning
4.13

områdesansvariga

( Id: 202 )

Sektionen fördelade ansvarsområdena enligt följande
Utbildningsansvarig
Nils Granath
Ungdomsansvarig
Jonas Bergqvist
Miljöansvarig
Nils Granath
Elitansvarig
Sektionen jobbar med att
rekrytera någon extern till Elitansvarig men tillsvidare är Jonas
kontaktperson.
Mediaansvarig
Hemsida och regelansvarig
Säkerhetsansvarig

Arne Hedin
Peter Folkeson
Sektionen jobbar med att
rekrytera en extern person för

uppdraget.
4.14

MC Mässan

( Id: 208 )

Nils Granath ansvarar från sektionen för MC Mässan.
Tiger MK kommer att bemanna montern under mässan.
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TA Systemet
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( Id: 209 )

Information och utbildning kommer att hållas vid Träffpunkt Trial
gällande hantering av tävling vid SM.
Diskussion kommer även att hållas gällande hur och vilka regler
som skall gälla vid föraranmälan till SM. Tex vilka tidsramar som
skall gälla för anmälan av anmälan osv.
4.16

Svemo.se - Trial

( Id: 211 )

Peter Folkeson tilldelades uppdraget att se över sektionens
hemsida samt strukturera upp vilken information sektionen
önskar ha publicerad.
Sektionens kanaler i Socialmedia skall ses över.
Anders Tibbling ansvarar för detta.
4.17

Träffpunkt Trial 2015

( Id: 212 )

Peter Folkeson gavs i uppdrag att forma en inbjudan till
Träffpunkt trial.
Inbjudan publiceras på svemo.se
Anders Tibbling ansvarar för detta.
Sektionen beslutade att deltagaravgiften för Träffpunkt Trial skall
sättas till 100 kr.
4.18

Ungdomsansvarig

( Id: 213 )

Sektionen har utsett Jonas Bergqvist som ungdomsansvarig.
Jonas har fått i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns att
skapa en större bredd på svensk trial. Även Nisse Granath
kommer att delta i detta arbete på östra.

4.19

Supervisor

( Id: 214 )

Sektionen har beslutat att ersätta nuvarande Jury med
Supervisor under SM deltävlingarna. Endast under 2015 kommer
sektionen att stå för kostnaden

9

NÄSTA MÖTE
Sektionen fastställde ej datum för nästa möte.
Lars Edvardsson planerar och ombesörjer kallelse
till kommande möte.
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AVSLUTNING
Lars Edvardsson tackade samtliga mötesdeltagare för deras tid
och engagemang och avslutade mötet.

Sekreterare
Anders Tibbling

justeringsman
Jonas Bergqvist
justerat 2015-01-16
via mail.

