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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 2-2015
2015-01-30 (15.00-17.00) Örebro

Deltagare SVEMO
Jonas Bergqvist

Ledamot

Lars Edvardsson

Sammankallande

Gäster

1

Peter Folkeson

Adjungerad

Arne Hedin

Adjungerad

Henrik Lettesjö

Adjungerad

Magnus Liljeblad

Adjungerad

MÖTETS ÖPPNANDE
Lars hälsade alla välkomna och öppnade årets andra
sektionsmöte

2

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Lars valdes till ordförande och sekreterare och Jonas till
justerare

3

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Mötets dagordning godkändes

4

EKONOMI
Ekonomin är i balans.

5

ÄRENDEN

5.1

Presentation av sektionen och dess adjungerade

( Id: 215 )

Presentation av sektionens ordinarie medlemmar är utlagd på
hemsidan. Arne sätter även ihop en presentation av de
adjungerande
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5.2

X trial SM 2015
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( Id: 216 )

Avgörs senare idag, inga kvarstående frågor förutom att träffa
promotor för nytt avtal

5.3

Regler 2015

( Id: 217 )

Peter har gjort ändringar i reglerna enligt förgående protokoll och
skickat till Anders Tibbling
Peter kommer även att kolla igenom X-trialreglementen
Trialsektionen har fått frågan ifrån styrelsen om man vill trycka
nya reglementet eller ej. Trialsektionen har beslutat att lämna
följande förslag.
Vi trycker regelboken och skickar ut till alla tävlingsledare och
supervisor, finnas att ladda ner på nätet samt kommer att kunna
beställas i bokform mot kostnad.
5.4

EM/VM Regler

( Id: 218 )

EM reglerna för 2015 är klara, kommer läggas ut på
FIM Europes hemsida.
VM reglarna är fortfarande inte klara
5.5

Licenser gällande +40 och lag SM

( Id: 219 )

Frågan om kravet på helårslicens för +40 och lag SM kvarstår,
Tomas Avelin har frågan

5.6

Minderlicens

( Id: 220 )

Föregående fråga klar se nyheter.
Sektionen kommer att föreslå styrelsen att minderlicens för +16
finns att köpa från 2016
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5.7

SM kalendern
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( Id: 221 )

Kalendern är inte klar ännu, sektionen jobbar aktivt för att
kunna spika övriga SM datum så snart som möjligt
Det som är klart är:
Kungsbacka 16/5
Eskilstuna 23/5
Partille 3-4/10 med SM Final + lag SM
5.8

VM i Borås

( Id: 222 )

Frågan om tillsättande av licenserade funktionärer (miljöansvarig
och teknisk ansvarig) kvarstår
Anders Tibbling ansvarar

5.9

Delegater på EM och VM

( Id: 223 )

Magnus kommer åka till EM i Schweiz den 22-23/8
5.10

Elitsatsningen

( Id: 224 )

Lars och Jonas håller på bla att ta in information om vilka som
planerar att köra utomlands.
Arbete med framtagande av enkät till förare som kommer tävla
utomlands pågår
5.11

Områdesansvariga

( Id: 225 )

Rekrytering av elitansvarig och säkerhetsansvarig pågår.

5.12

MC Mässan

( Id: 226 )

Tiger MK var nöjda med mässan, de hade ordnat prova på trial
som blev både uppskattad och välbesökt
Sektionen passar på att tacka Tiger MK för ett gott arbete
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5.13

TA systemet
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( Id: 227 )

Tävlingarna kommer inte upp i tävlingskalendern förrän alla
avgifter är betalda, Peter diskuterar frågan med Thomas Avelin.
5.14

Svemo.se

( Id: 228 )

Frågan om att kolla igen om sektionens hemsida samt kanaler i
sociala medier från förgående protokoll kvarstår.
5.15

Träffpunkt trial

( Id: 229 )

Inbjudan läggs ut på hemsidan i februari.
5.16

Rundabordet samtal i Geneve

( Id: 232 )

Magnus kommer representera Svemo.
5.17

Träningsläger för bredd och Elit

( Id: 233 )

Finns planer på att arrangera ett träningsläger den 18/19 april
om det som det ser ut just nu inte blir något SM den helgen.
5.18

X-trial i Uddevalla

( Id: 234 )

Ulf Eliasson har planer på att arrangera en X-trial likt 2014 och
ställt frågan om han kan få något ekonomiskt bidrag eftersom
förgående år gick med förlust.
Sektion kan bidra med 3000 kr.

8

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
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9

NÄSTA MÖTE

Telefonmöte: Lars återkommer
14/3 Träffpunkt trial
7/11 Trialriksdag

10

AVSLUTNING
Lars Edvardsson avslutade mötet och tackades samtliga
deltagare för deras engagemang.
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