PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR 7 2015-06-25
2015-06-25 (20:00-22:00) Telefonmöte

Deltagare - SVEMO
Lars Edvardsson

Sammankallande

Jonas Bergqvist

Ledamot

Arne Hedin

Adjungerad

Magnus Liljeblad

Adjungerad

Peter Folkeson

Adjungerad

Gäster
Lars Nordgren

Förbundskapten

Cerry Holmgren

Elitsamordnare

Thomas Avelin

Styrelsekontakt

1.

Mötets öppnande
Lars hälsar alla välkomna samt öppnar årets sjunde sektionsmöte.

2.

Val av justerare
Lars Edvardsson valdes till sekreterare och Jonas Bergqvist till justerare.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4.

Ekonomi
Pengar till årets elitsatsning är klar, vi får 60 000:- Sektionens budget är i balans

5.

Ärenden

5.1

X trial Avtal
- Henrik, Magnus och Lars jobbar på med nya avtalet. Senaste mötet 23/6- Henrik tar hjälp av
Marcus Fränden och fyller i efterfrågade uppgifter ifrån Annika Nykvist på RF gällande SM
veckan i Piteå.(senast 1/7)

5.2

SM Tävlingarna
Anders har skapat en mall för tilläggsregler och inbjudan vill ha hjälp med texterna, mallen är
utmailad och det är viktigt att alla läser och återkopplar till Anders.-Anders har kontaktat
Sotenäs TA ansvarig och kommer hjälpa till med alla frågor. Nisse har börjat ringa runt till
klubbarna och kolla intresset för att arrangera SM 2016. De som anmält intresse sedan tidigare
är just nu Kinna, Nordanstig, Timrå och Tiger

5.3

Elitsatsningen
Nästa träff planeras ihop med X-trial landskampen i Uddevalla. Lars N, Cerry och Lars E fortsätter
att planera.

5.4

Lag NM och Lag VM
Lars N redogjorde hur det går med uttagningarna av de olika lagen. De bästa efter SM listan är
uttagnaCerry berättade om planeringen inför lag-NM och lag-VMNM Vi betalar startavgifter för
lagen, Junior, senior, dam, +40, och viss reseersättning till Junior, senior och dam, om ekonomin
tillåter.Lars E ringer runt och kollar vilka ”gubbar” som skall köra NM +40.Vi behöver en
representant till Juryn med svensk tävlingsledare licens. VMCerry kommer att boka upp boende
och resaEkonomin tillåter ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst för förare eller ledare.

5.5

NMC
Nordiskt möte blir den 10-11/10 i Köpenhamn, räcker troligtvis att åka ner över dagen den
10/10.

5.6

Utbildningar
Nisse arbetar med utbildningsmaterial för funktionärer men eftersom han inte kunde delta i
mötet var önskemålat att han mailar ut status till gruppen.Nisse och Tomas jobbar på frågan hur
vi gör med utbildning av nya tävlingsledare, eventuellt köra en utbildningshelgVi behöver
uppdaterat utbildningsmaterialet för funktionärer.

5.7

Reklamkontrakt
Cerry redovisade hur det går med reklamförsäljning på nummervästar, landslagskläderna,
hemsidan, X-trial och SM mm.

5.8

VM 2016
Blir inget lag VM i Norge och ingen deltävling i Sverige 2016. Kommer att gå i Isola
FrankrikeMagnus kollar intresse för 2017
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5.9

VM i Borås
Tävlingarna/arrangemanget flöt på mycket bra, mycket positiv feedback från både FIM
representanter, förare, funktionärer och publik.Sektionen tackar alla inblandade för ett mycket
väl genomfört arrangemang.

6.

Övriga Frågor
Kinna MK kommer arrangera en tävlingsförberedande el-trial tävling.Diskussion om att göra
någon ny el-trial satsning.

7.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa sektionsmöte skall hållas den 23 juli klockan 20.00.Mötet hålls som
telefonmöte.

8.

Avslutning
Mötet avslutades.
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