PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 4 2015-04-01
2015-04-01 (20:00-22:00) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Jonas Bergqvist

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Anders Tibbling

Koordinator

Henrik Lettesjö

Adjungerade

Lars Edvardsson

Sammankallande

Magnus Liljeblad

UEM Delegat

Peter Folkeson

Adjungerad

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Lars Edvardsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötets dagordning godkändes.

2.

Val av justerare
Peter Folkeson valdes till justerare.

4.

Resultatrapport
Sektionen följer budget. Beslut gällande tilldelning av medel för elitsatsningen har ej erhållits.

5.

Ärenden

5.1

X Trial
Sektionen diskuterade hur avtalet skall formas för kommande period. En arbetsgrupp sattes
samman för att ta fram ett kontraktsförslag. Gruppen består av Lars Edvardsson, Magnus
Liljeblad, Henrik Letttesjöoch Nisse Granath. Anders Tibbling skickar ut befintligt protokoll som
grund att utgå ifrån.

5.2

Trial Regler
Regelboken för 2015-2016 är tryckt och klar. Boken skickas ut till samtliga tävlingsledare per
post. Jonas Bergqvist ansvarar för att jobba med en revidering av befintligt regelverk inför
2016.Jonas avser att presentera ett utkast till sektionen innan sommaren. Nya regelboken
kommer välfdigt snart att publiceras i digitalt format på svemo.se

5.3

VM Regler
Reglerna för VM är klara. Dessa är dock ej publicerade officiellt ännu. Reglerna förväntas
publiceras på FIMs hemsida inom 2 veckor.

5.4

Licenser
Anders Tibbling har tillskrivit Thomas Avelin i frågan kring tillfälliglicen för 40+ SM samt Lag
SM. Sektionen har ställt en skrivelse till Styrelsen via Thomas Avelin gällande införandet av
klubblicens för Trial i samband med klubbtävling. Ett konkret förslag på klubbtävlingsregler
inkluderades i skrivelsen. Styrelsen behandlar frågan vid styrelsemötet den 25 april.

5.5

SM Tävlingarna
Det föreligger problem att hitta Supervisor till såväl SM 1 i Kungsbacka som SM 3 i
Eskilstuna. Anders Tibbling gavs i uppdrag att kontakta samtliga supervisors för att se om någon
har möjlighet att ta något eller båda dessa uppdrag. Sektionen beslutade att en checklista för SM
som är ett stöd för arrangörerna skall tas fram . Nisse Granath gavs i uppdrag att forma detta
dokument. Sektionen har som mål att ha minst en representant på varje SM tävling. Sektionen
kommer att närvara enligt följande Kungsbacka - Peter FolkesonAle - Lars Edvardsson SMK
Södermanland - Nisse GranathSotenäs - TBAPartille - TBA

5.6

VM i Borås
Tilläggsreglerna är färdigställda och skickade till såväl Svemo kansli samt sedan vidare till
FIM.Arrangörern har kontroll över evenemanget och följer den planering som är satt för att
eveneamget ska bli så bra som det bara kan. Sektionen avser att vara representerad på VM i
marknadsförings syfte. Formen för representation diskuterades. Jonas Bergqvist ansvarar för
representationens utformning och genomförande.

5.7

Delegater Till EM och VM
Följande delegater kommer att finnas representerade på respektive EM tävling. Fokus ligger på
att tillsätta delegater vid Ungdoms EM.Italien - Arne Hedin Belgien - VakantSchweiz - Magnus
LiljebladMagnus Liljeblad kommer även vara jurypresident på VM i England.
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5.8

Landslag och Elitsatsning
Ansökningsformuläret till elitgruppen som legat ute gicks igenom. Sektionen tog del av vilka
förare som ansökt. Lars Edvardsson rapporterade från mötet med Elitsamordnaren Cerry
Holmgren. Rekryteringsprocessen av förare att ingå i elitgruppen är i full gång. Cerry Holmgren
och Lars Edvardsson skal lkomplettera elitansökningsformuläret med de förare som kommer att
ingå i elitgruppen samt bifoga mer detaljerad information kring de planerade träffar som
omfattar elitgrupp för att färdigställa ansökan.

5.9

Lag NM och Lag VM
Lag VMPlanering av Lag VM deltagande har inletts genom att se över de kostnader som ett
deltagande infattar samt se över möjligheterna till extern finasiering. Då budgeten är ansträngd
så krävs en hel del arbete. Diskussion fördes kring vilken grupp som landslaget skall tävla i. Något
beslut i frågan fattades ej. Lag NMSektionen har för ambition att presentera lagen för NM efter
VM i Borås.

5.10

Områdesansvariga

5.11

MC Mässan
Nisse Granath gavs i uppdrag att redovisa sektionens deltagande vid MC mässan samt forma ett
utvärderings dokument med stöd för framtida deltagande.

5.12

Informationsbroschyr
Nisse har en grundmall klar men behöver hjälp med faktainnehåll. Magnus Liljeblad har skickat
det material som användes vid informations broschyren som togs fram för X Trial SM
tidigare. Detta material kan nyttjas i viss grad.

5.13

Svemo.se
Sidan är nu uppdaterad. Peter Folkeson och Anders Tibbling har en löpande dialog kring
innehållet samt tillsammans formar kommande korrigeringar och innehåll.

5.15

Träffpunkt Trial
Minnesanteckningarna är ännu inte publicerade. Anders Tibbling gavs i uppdrag att snarast
publicera dessa på svemo.se

5.16

Träningshelg för Bredd och Elit
Jonas Bergqvist rapporterade ifrån planeringen av träningshelgen. träningshelgen kommer att
hållas i kinna den 18-19 april.
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5.17

Utbildningar
Nisse Granath har fått i uppdrag att gå igenom utbildningsmaterialet för funktionär
trial.Materialet är genomgånget ochharmoniserar med vårt regelverk. Inga kompletteringar är
nödvändiga. Anders Tibbling gavs i uppdrag att ta fram funktionärsmaterialet i digital form
och skicka ut till övriga i sektionen för kännedom. Diskussioner fördes kring en enklare
utbildning till Sektionsdomare.Funktionärer på klubbnivå har efterfrågat denna specifika
utbildning som stöd för sina uppdrag som sektionsdomare. Nisse granath håller i skrivande
stund på att forma en grund för utbildningen.

5.18

EL Trial
Nisse Granath gavs i uppdrag att redovis EL projektet för nya sektionen.

5.19

Tävlingsledare och Supervisors
Sektionen gick igenom aktuell lista på godkända tävlingsledare. Det som kunde noteras är att
hälften av våra tävlingsledare kommer att tappa sin licens vid årsskiftet om de inte går en
fortbildnings kurs under 2015. Trialriksdagen i kinna i November kommer att vara en
fortbildning. Samtliga tävlingsledare som ej deltagit vid något fortbildningstillfä'lle uppmanas att
delta vid Trialriuksdagen i Kinna i November 2015.

5.20

Nordic Motorsport Council - Trial
Magnus Liljeblad informerade kring rutinerna gällande nordiskt möte. De nordiska mötet hålls i
samband med Nordiskt Mästerskap. Protokollet från detta möte presenteras vid det stora
Nordiska Mötet för alla grenar. När protokollet är godkänt av Nordic Meeting Council så träder
eventuella ändringar i kraft.

5.21

VM 2016
Sektionen undersöker möjligheten att arrangera VM finalen 2016 i Sverige.

7.

Nästa möte
Sektionen har för ambition att hålla minst ett sektionsmöte i månaden. Nästa möte fastställdes
till den 29 april klockan 20.00. Mötet hålls som telefonmöte.

8.

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