PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 6 2015-05-28
2015-06-02 (20:00-22:30) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Nils Granath

Ledamot

Henrik Lettesjö

Adjungerad

Magnus Liljeblad

Adjungerad

Peter Folkeson

Adjungerad

Anders Tibbling

Koordinator

1.

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

2.

Val av justerare
Jonas Berqvist valdes att justera protokollet.

3.

Föregående protokoll
Lars Edvardsson föredrog föregående protokoll.

4.

Ekonomi
Sektionen har ännu inte fått besked gällande Elitsatsningsbudgeten. Lars och Cerry färdigställer
underlaget.Sektionens budget är i balans.

5.

X Trial avtal
Magnus, Lars och Henrik jobbar med att färdigställa ett avtalsförslag. Målet är att förslaget skall
vara klart innan semestern.

5.1

SM Tävlingarna
Sektionen diskuterade de inledande tävlingarna som genomförts i SM serien.
Sektionen beslutade att ta fram riktlinjer för genomförande av en SM tävling som stöd till
arrangörerna så att hantering och administration inför varje SM tävling är lika för arrangörer och
förare.
Sektionen gav Anders Tibbling att skapa en mall för tilläggsregler så klubbarna med enkelhet kan
skapa en korrekt tilläggsregl för sin tävling. Mallen skall vara klar innan midsommar.
Tävlingsvästarna kom tyvärr ner för sent och det fattades 4 st.Detta beklagas av Anders Tibbling
och ber klubben om ursäkt för denna miss.Västarna kommer att skickas ner betydlig tidigare
nästa år så klubben har god tid p åsig att förbereda utdelning samt gå igenom allt så det flyter på
bättre. Jan Erik Mellberg tilldelades uppdraget som supervisor till Sotenäs SM tävling. Peter
kontaktar Partille inför deras SM tävling för att stötta. Anders Tar kontakt med Sotenäs och ber
klubbens TA ansvarig för tävlingen att ta kontkat med Svemo kansli för genomgång
ochutbildning i Ta Systemet kring SM tävlingen. De klubbar som anmält intresse att arrrangera
SM 2016 är Kinna, Nordanstig, Timrå och Tiger MK. Anders gavs i uppdrag att ta fram en lista på
de klubbar som kan arrangera SM. Sektionen ringer runt bland dessa redan nu för att se om
intresse finns. Nisse bestämmer vem som kontaktar respektive klubb.
Klubbarna skall inkomma med ansökan att arrangera SM senast 1 augusti.

5.2

VM i Borås
Magnus och Peter informerade från klubbens arbete med VM.
Trialsektionen kommer att vara på plats i Borås. idagsläget är det ca 60 startande anmälda varav
8 svenska förare.

5.3

Landslag och Elitsatsning
Ny förbundskapten blir Lars Nordgren, sektionen hälsar Lars välkommen in i gänget. Sektionen
tog del av rapport från senaste elitträffen. Träff med NM landslagen planeras ihop med
landskampen i X Trial i Uddevalla.

5.4

Lag NM och Lag VM
Lag VM Sektionen beslutade att inte ta ut något damlag till Lag VM.Magnus Liljeblad kommer att
vara närvarande vid lag VM och kommer att vara svensk delegat. Budgeten måste deltaljeras så
att ekonomin håller. Det är otroligt viktigt att hålla budget. Lag NM Det är i dagsläget mycket
tveksamt om vi kommer att kunna ställa upp med ett damlag i NM. Ekonoimin är ansträngd och
det kommer bli svårt att erbjuda minders och förare någon kostnadstäckning för deltagande vid
NM.
NM datumen finns ännu inte poublicerade i Svemo TA. Anders Tibbling ombeds att omgående
publicera detta så förarna med enkelhet kan se datumen.
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5.5

Områdesansvariga
Kenneth Strandborg har tackat ja till uppdraget som säkerhetsansvarig för trial.

5.6

Informationsbroschyr
Informationsbroschyren är framtagen och klar. Broschyren trycks och skickas direkt till jonas.

5.7

NMC
Jonas är sektionsansvarig för nordiskt möte. NM reglerna uppdateras av Marianne Lundevold
från Norge. Sektionen kommer att få reglerna för genomläsning och godkännande innan
publicering. Sektionen är ålagd att delta vid Nordiska mötet i Köpenhamn. Sektionen deltar om
ekonomin tillåter. Jonas Bergqvist kommer att delta på det förmöte som kommer att hållas i
Randers i samband med NM. Eventuellt kommer fler från sektionen att delta på förmötet.

5.8

Utbildningar
Nisse tar kontakt med Arne om tidigare framtaget material som är framtaget gällande stöd till
funktionärer på tävling. SM Manualen skall uppdateras och skickas ut till SM arrnangörerna.

5.9

El Trial
Nisse mailar ut information om triallyfter denna vecka samt kollar vilka cyklar som finns kvar hos
klubbarna.

5.10

Supervisors
Nisse kollar med Thomas Avelin om hur vi kan underlätta att att utbilda sig.

5.11

Reklamkontrakt
Reklamavtalen på SM västarna går ut efter denna säsong. Sektionen jobbar vidare med de
samarbetspartners vi har samt jobbar för att få in fler.
Cerry Holmgren åtar sig att strukturera upp innehåll och förslag på avtal.

5.12

Frågor från Träffpunkt Trial
Förslag från grupparbetet om att köra 125cc från 12 års ålder och att ersätta 80 cupen med en
klass för både 80 och 125cc tas med från trialriksdagen.
Jonas Bergqvist ansvarar för att kommunicera ut frågrona till klubbarna per mail så sektionen
kan få ett underlag för en eventuell förändring.

5.13

X Trial Tävling i Uddevalla
Henrik Lettesjö gavs i uppdrag att vara domare. Tilläggsregler är skickade till Svemo kansli. Dessa
läggs in i tävlingen och ansöks om godkännande till Henrik.
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5.14

Regler
Tryckfelet som oturligt nog finns med i nya kalendern måste kommuniceras ut tydligt. Anders
gavs i uppdrag att publicera en rättelse på hemsidan.

5.15

VM 2016
Lag VM i Norge är ännu inte klart. Det finns fortfarande osäkerhet kring detta.

6.

Övriga frågor
Sektionen har tagit del av inkommen skrivelse från Danne Westlund. Jonas Bergqvist ansvarar
för att Westlund får svar på sin skrivelse.
Cerry Holmgren informerade via Lars att han är intresserad av att bli kontaktperson för trial i
västra distriktet.

7.

Nästa möte
Sektionen beslutade att nästa sektionsmöte skall hållas den 25 juni 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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