Protokoll SEKTIONSMÖTE TRIAL 6-2019
Telefonmöte 3 september, kl. 20.00
Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Björn Bergström
Josefin Lundin

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Svemo kansli
Svemo styrelse (Meddelat frånvaro)

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Leif hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordningen godkändes.
2. Val av protokollförare
Björn valdes till protokollförare.
3. Val av justerare
Kenneth valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Kenneth tog upp problemet med att försäkra trialhojar, därefter lades
protokollet till handlingarna. Björn följer upp försäkringsfrågan.
5. Ekonomi
Ekonomin följer budget och ser bra ut. Björn får i uppdrag att kolla om
vårens FIM-utbildning kommer finansieras av Svemo centralt för en av
deltagarna. Björn skall också kolla om ”L445 2019-04-24” är rätt konterat.
6. Ärenden
6.1 Nordiskt Möte 2019
Det planerade mötet ställdes in pga för få deltagare. Björn
sammanställer ett protokoll och skickar till berörda.
6.2

Utvärdering NM
Det var en bra, men tuff tävling. 13 sektioner med tre varv. Resultat
från årets tävling har efterfrågats, men inte nått Svemo än.
Det finns intresse av att ha NM i framtiden. Tävlingen arrangeras 2020
i Norge.

6.3

Anmälan Lag-SM
Antalet deltagande lag ser bra ut inför den andra och sista deltävlingen.
Det krävs en lösning för att fortsättningsvis kunna hantera Lag SM i
Svemo TA.

6.4

Beslutade SM-kriteriernas konsekvens för svensk trial
Svemo styrelse har beslutat att det är upp till sektionerna att besluta
om SM ska vara öppet eller inte.

Henrik får i uppdrag att undersöka om det finns något hinder för
Trialsektionen att besluta om att ha X-trial öppet eller inte.
Trialsektionen förutsätts kunna besluta om SM skall vara öppet eller
inte. Trialsektionen skall bereda frågan inför planerad avstämning med
klubbarna vid kommande Trialriksdag.
6.5

Ansökningar SM 2020
För individuella SM har ansökningar från Ale TK, Kinna MK,
Kungsbacka TK, Nyköpings MS och Partille TK inkommit. Gällande LagSM har Nyköpings MS skickat in ansökan. Björn fick i uppdrag att
kontrollera om SM ansökan från Sotenäs TC inkommer.

6.6

Serieresultatredovisning för breddserierna
Sektionen förväntar sig att serieresultatredovisning för breddserierna
fungerar tillfredsställande senast till 2020.

6.7

Tävlingsadministration för breddserierna
Ett utbildningstillfälle skall arrangeras i Svemo TA för klubbarna inför
kommande säsong.

6.8

54-årsracet
Trialsektionen har konstaterat att tävlingen inte kördes på rätt sätt.
Inför kommande år ska tävlingen styras in och köras helt och hållet i
Svemo TA enligt det tidigare beslut som tagits av styrelsen. Kansliet
skall se till så att tävlingen körs på rätt sätt.

6.9

Förändringar SR 2020
Eventuellt beslut om att X-trial och/eller SM inte längre skall vara
öppet. Trialsektionen anser inte att något i övrigt behöver kompletteras
till 2020.

6.10 Startbidrag Nordanstigs MK
Klubben har ansökt om att få ett bidrag till att starta upp sin
verksamhet. Trialsektionen beviljar ett bidrag.
6.11 Futureprojektet avslutat
Futureprojektet har varit ett 2-årsprojekt för förare 12-16 år. Det har
varit en lyckad satsning. Trialsektionen riktar ett stort tack till Cerry
Holmgren som har haft hand om projektet. Kenneth fick i uppdrag att
föreslå kriterier för en eventuell fortsatt satsning.
6.12 Deltagande vid Träffpunkt Svemo
Trialsektionen utser Henrik och Leif att representera sektionen vid
Träffpunkt Svemo.
7. Rapporter
7.1 Det har varit uttagning av förare till Svemo Challenge där besked
om uttagningen kommer vecka 37.
7.2 Planering för Lag-VM är i full gång.
7.3 Anja representerar Trialsektionen på Utbildningskonferensen.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
9. Nästa möte
8 oktober kl. 20.00.

Vid protokollet

Justeras

Björn Bergström
2019-09-03

Kenneth Strandborg
2019-09-03

