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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3
2015-02-26
2015-02-26 (20.00-22.00) Telefonmöte

Deltagare SVEMO
Jonas Bergqvist
Lars Edvardsson
Anders Tibbling

Koordinator

Nils Granath

Ledamot

Gäster

1

Peter Folkeson

Adjungerad

Arne Hedin

Adjungerad

Magnus Liljenblad

Adjungerad

MÖTETS ÖPPNANDE
Lars hälsade alla välkomna och öppnade årets tredje
sektionsmöte.

2

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Ordförande Lars, sekreterare Lars, justerare Jonas.

3

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Mötesdagordningen godkändes.

4

EKONOMI
Pengar till årets elitsatsning är inte klar.
Sektionens budget är i balans.

1 (6)
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5

ÄRENDEN

5.1

Presentation av sektionen

2 (6)

( Id: 235 )

Arne har satt ihop en presentation av de adjungerande, ligger på
hemsidan.

5.2

X trial SM

( Id: 236 )

Vi behöver teckna nytt avtal med promotor, Nisse kollar med
kansliet hur de vill at det går till.
Vi bildar en grupp på 3-4 st som jobbar parallellt med denna
fråga.

5.3

SR Trial

( Id: 237 )

Vi väntar på en sammanställning från tävlingskommittén TK,
Peter håller kontakten.
- Peter kommer kolla X-trial reglerna (fråga från förgående möte)
- Lars kollar så att vårt förslag på frågan från styrelsen om hur
regelboken skall tryckas och delas ut/köpas blir delgiven till
styrelsen
- Dubbla budskap i regelboken, se nedan
6.12.2.2 regleras "stopp = 5 prick"(detta är rubriken)
6.12.2.2.5 Föraren eller fordonet vidrör pil/stolpe/kringla som
utgör en port oavsett pilfärg.
6.12.2.2.11 Föraren kör på en port eller det som håller porten så
att domaren är tvungen att rätta upp den.
Vi vill ha 6.12.2.2.11 (start och målskylt är en port) Peter
ombesörjer att detta blir ändrat
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5.4

VM Regler

3 (6)

( Id: 238 )

Är inte klara ännu.

5.5

Licenser

( Id: 239 )

Frågan angående frångå kravet på helårslicens för +40 klassen i
SM och lag SM kvarstår.
Tomas Avelin tar upp mötet på styrelsemöte den 7/3

5.6

SM Kalendern 2015

( Id: 240 )

Kalendern är klar och utkommunicerad.
5.7

VM i Borås

( Id: 241 )

Anders lämnade namn på de efterfrågade funktionärerna
(miljöansvarig och teknisk ansvarig)
Blir Ola Andersson och Bernt Johansson
Finns Svemo tält som är utlånade till de tävlande, samla in till
VM.
5.8

Minderlicens

( Id: 243 )

Jonas ser till att förra mötets beslut om att föreslå minderlicens
för +16 finns från 2016 blir kommunicerad till styrelsen.
5.9

Delegater EM och VM

( Id: 244 )

Arne åker till Italien 11-12/4 (ungdoms EM deltävling 1)
Magnus kommer att åka till EM i Schweiz den 22-23/8 (ungdoms
EM deltävling 3)
Representant till Belgien är inte klart ännu
Magnus kommer vara jurypresident på VM i England 13-14/6
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5.10

Landslag och Elitsatsning

4 (6)

( Id: 245 )

- Enkät om att delta i elitsatsningen kommer läggas ut på
hemsidan, Jonas upprättar dokument och Anders lägger ut
snarast.
- Diskussion om hur vi skall hitta någon ansvarig för elitgruppen
5.11

Lag NM och Lag VM

( Id: 246 )

- Vi bestämde att vi tar ut lagen till NM och VM efter VM i Borås
5.12

Områdesansvariga

( Id: 247 )

- Rekrytering av elitansvarig och säkerhetsansvarig kvarstår
- Anders tar fram en beskrivning av rollen för säkerhetsansvarig.
5.13

MC Mässan

( Id: 248 )

Nisse sammanställer erfarenheterna från årets mässa för att ta
med sig till kommande mässor och mailar ut till gruppen.
En viktig sak är att ha en informationsbroschyr, vilket vi
beslutade att ta fram underlag till direkt. Nisse fixar underlag,
Arne fixar bilder och Arne och Magnus kollar hur
informationsbroschyrerna har sett ut tidigare

5.14

trialsidan på Svemo.se

( Id: 249 )

Status på sektionens kanaler i sociala media är att Faceboksidan:
är ok, (Anders, Nisse och Jonas är administratörer)
Twitter: ok
Trialsidan på svemo.se är uppdaterad och justerad.
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5.15

Träffpunkt Trial

5 (6)

( Id: 250 )

Inbjudan ligger på hemsidan.
- Arbetsfördelning enligt nedan
- Lars presentera sektionen, informerar om elitgruppen och
upprättar agenda.
- Jonas tar fram underlag för breddverksamheten (grupparbete
på eftermiddagen) och presenterar tävlingskalendern 2015.
- Anders berättar om TA, om hur man ansöker om banlicens mm.
- Peter berättar om reglerna, informerar om hur det ser ut
internationellt och VM i Borås.
- Vi planerar att åka upp på fredag kväll, Anders kollar om det
finns rum på kansliet.

5.16

Rundabordssamtalet i Geneve

( Id: 251 )

Magnus informerade ifrån runda bordet mötet och CTR mötet.
5.17

tävlingskalender i TA

( Id: 252 )

Tävlingarna kommer inte upp i tävlingskalendern förrän alla
avgifter är betalda, Peter disskuterar frågan med Avelin. (fråga
från tidigare möte)
Peter informerade om status.
5.18

Träningshelg för Bredd och Elit

( Id: 253 )

Blir en träningshelg den 18/19 April i Kinna (Jonas ansvarar).
5.19

SM Tävlingarna

( Id: 254 )

- Nisse upprättar lathund på vad vi behöver tänka på inför SM
tävlingarna.
- Anders kollar vilka nummerlappar som saknas och mailar ut
-Sektionen börja titta på tillsättning av supervisor,
- Jonas kollar vilka som kan tänka sig att ta Ale, Kungsbacka,
Sotenäs, Partille och Nisse kollar Eskilstuna.
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5.20

Utbildning

6 (6)

( Id: 255 )

-Anders tar fram uppdaterad lista på Supervisor och hur länge
deras licens gäller. Lista på tävlingsledare är utskickad av Anders
skall kompletteras med hur länge de gäller.
5.21

Svemo information

( Id: 256 )

Anders fixar så att alla adjungerande får Svemos
mailinformation.
5.22

Träningsläger i Italien

( Id: 257 )

Kommer inbjudan till träningsläger i Italien i samband EM1,
Anders lägger ut på hemsidan.

6

RAPPORTER

7

VERKSAMHET KOMMANDE PERIOD

8

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

9

NÄSTA MÖTE
11/3 kl 20:00 (telemöte) Nisse kallar.

10

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

