PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 5 2015-05-06
2015-05-06 (20:00-23:00) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Arne Hedin

Adjungerad

Henrik Lettesjö

Adjungerade

Magnus Liljeblad

Adjungerad

Peter Folkeson

Adjungerad

Thomas Avelin

Styrelsefadder

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Lars öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets femte sektionsmöte.Mötets dagordning
godkändes.

2.

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Lars EdvardssonSekreterare: Lars EdvardssonJusterare: Jonas Bergqvist

3.

Ekonomi
Sektionen har ännu inte fått besked gällande Elitbudgeten som sökts separat från
sektionsbudgeten. Sektionens budget är i Balans.

4.

Ärenden

4.1

X Trial avtal
- Henrik, Magnus och Lars jobbar på med nya avtalet. Henrik har varit i kontakt med Fränden och
Lars med Per Westling och Stefan Lang
- Stefan Lang ställt frågan om vi vill arrangera X-trialen på sommaren i Norrköping 2016Vi kör på
vintern tills vidare, diskussion om att eventuellt köra lag SM i Norrköping i stället.
Lars återkopplar till Stefan.

4.2

Licenser
- Frågan angående frångå kravet på helårslicens för +40 klassen i SM och lag SM kvarstår. Tomas
har inte tagit upp frågan i styrelsen men kommer göra det senare under året.
- På Träffpunk Trial diskuterade vi att omgående införa Klubblicens likt Enduron.
Styrelsen har nu godkänt detta och den nya licensen kommer snart gå att köpa till en kostnad av
500:-

4.3

SM Tävlingarna
Avstämning inför de tre första SM tävlingarna.
- Arne kommer ta kontakt med Eskilstuna och stämma av att banlicensen blir betald samt övriga
frågor blir besvarade.Status på nummerlapparna/västar
- Martin Lagergren hämtar nummervästarna och backdroppen på kansliet och lämnar till Jonas
Bergqvist
.- Arne skickat pressrelease om SM till Lang och klubbarna (Ale, Kungsbacka och Eskilstuna)

4.4

VM i Borås
Läges rapport
- Magnus åker ner i helgen, kollar området och sektioner, stämmer av med Riedel mm. Läget är
under kontroll.
- Lars fixar Svemo tälten, är avstämt med Peter Alfredsson
- Jonas kollar på lämpliga profilkläder
- De utländska förare som kommer tidigare kan stanna i Kinna och träna innan Gäddered
öppnar. Arne förmedlar ut denna information på VM i Tjeckien.
- Magnus fixar lathund om vilka licenser som gäller för förarna och minders för respektive klass,
gäller de svenska åkarna.

4.5

Delegater till EM och VM
Ungdoms EM Belgien: Peter kollar om han kan ta denna tävling
Schweiz: Magnus
VM 22-23/8 England: Magnus (jurypresident)

4.6

Landslag och Elitsatsning
- Träff två med elitkillarna blir den 14/5 (Cerry fixar)
- Inbjudan går ut på imorgon
- Ansökan om elitstödspengar är inskickad men behöver fortfarande kompletteras.
Cerry har varit i kontakt med Annika.
- Cerry och Lars kompletterar ansökan
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4.7

Lag NM och Lag VM
VM
- Vad kostar det att starta i VM, Peter kollar med Anders
NM
- Vad kostar det att starta i NM, Peter kollar med Anders Frågan om vilken grupp skall vi köra lag
VM kvarstår,
-Sektionen beslutade att vi kör i B gruppen och försöker köra oss till en plats i A gruppen. 1an 3an i Trophyklassen får köra i A gruppen kommande år.

4.8

Områdesansvariga
- Kenneth Strandborg är tillfrågad som säkerhetsansvarig men väntar fortfarande på information
från Annika om vad rollen innebär, Jonas kollar med Annika igen .
- Annika har fortfarande inte skickat över underlag.

4.9

Informationsbroschyr
- Nisse avsäger sig uppdraget. Jonas tar över, kollar med Lang om han kan hjälpa oss

4.10

NMC
Jonas blir kontaktperson i sektionen.
- Kontaktar de övriga Nordiska kontakt personerna.

4.11

Utbildningar
- Nisse redovisar status på utbildningsunderlag för sektionsdomarutbildning.
Frågan bordlagd.

4.12

El Trial
- Redovisning från Nisse kvarstår Frågan bordlagd

4.13

Supervisors
- Peter Folkeson och Arne Hedin har blivit utsedda till supervisors
- Utbildning av nya supervisors/handledare behövs, Förslag lades att genomföra
en utbildningshelg?

4.14

Reklamkontrakt
- Reklam på västar och Svemo sidan löper ut i år, vi behöver nya avtal/sponsorer samt kontakta
de sponsorer vi har inför kommande år.
- Ta med frågan till kommande möte.
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4.15

Frågor från Träffpunkt Trial
- Vi behöver svara Rune på hans skrivelse om gemensam SM resultatlista
- Förslag är att vi skapar en rankinglista där alla klasser är med, start 2016. Lars svarar Rune.
- Förslag från grupparbetet om att köra 125 cc från 12 års ålder och att ersätta 80 cupen med en
klass för både 80 och 125 tas med till trialriksdagen i höst, frågorna bör kommuniceras med
klubbarna.
- Frågan skall upp för diskussion

4.16

X Trial Tävling i Uddevalla
- Individuell på lördagen och landskamp mot Norge på söndagen
- Klart, kolla vad landskamp innebär för arbete för sektionen

4.17

Mhf Ungdom
- Per Westling mailat ut om ur vi ser på Mhf-ungdom, allmän diskussion.
- Allmän diskussion: vad är det skillnader mellan Mhf-ungdom och Svemo.
- Peter gör en sammanställning på kostnader för att arrangera en tävling och licenskostnader i
Svemo respektive Mhf.
Vidare diskussion kommer att föras. Vad kan vi göra för att bli mer attraktiva som organisation.

4.18

Regler
- Tryckfel i reglementet i 2.5.2, skall vara:Mc max 125cc får framföras av förare fr.o.m. det år
föraren fyller 13 år. För deltagande i mästerskapsklasser i SM, se under Regler SM, DSM, JSM och
USM.- Informera om tryckfelet samt ändra på SR online.

4.19

VM 2016
- Magnus mailat och frågat Uddevalla och Borås om de kan ta en tävling 2016.
FIM/CTR vill ha svar så snart som möjligt.

5.

Övriga Frågor
SVT vill göra ett reportage om barn Trial 10-12 år. Förhoppninhsvis sker detta under våren
- Arne blir administratör till Faceboksidan
- Peter kollar vad mötesprotokoll till Nordiska Möte för 2014 finns samt gällande regler

6.

Nästa möte
Sektionen fastställde att nästa sektionsmöte skall hållas den 28 maj klockan 20.00.
Mötet kommer att hållas som telefonmöte.

7.

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