Protokoll SEKTIONSMÖTE TRIAL 11-2018
Telefonmöte 18 december
Deltagare
Leif Nordgren
Anja Claesson
Kenneth Strandborg
Henrik Lettesjö
Björn Bergström
Josefine Lundin

Sammankallande – anmält förhinder
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Svemo kansli
Svemo styrelse

Magnus Liljeblad
Cerry Holmgren
Ulf Eliasson

Internationell delegat
Futurestasning – Deltog till punkt 6.5
Förbundskapten – anmält förhinder

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Kenneth valdes till tillförordnad ordförande. Kenneth hälsade alla välkomna. Ett speciellt
välkomnande fick mötets gäster Josefin, Cerry och Magnus.
2. Val av protokollförare
Björn valdes till protokollförare.
3. Val av justerare
Anja valdes till justerare.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna,
5. Ekonomi
Det ekonomiska utfallet följer innevarande budget.
Styrelsen gav sektionen beröm för det arbete som utförts.
6. Ärenden
6.1 Elitsatsning 2019 (med Cerry Holmgren och Ulf Eliasson)
Anja gick igenom hur framtagandet av förbundskapten gått till. Responsen av den nya
förbundskaptenen och juniorcoachen är positiv. Sektionen har fått elitstöd som
kommer kunna användas utöver befintlig budget.
Cerry sköter Futuresatsningen samt landslagsträning för seniorer och juniorer inför
Lag-VM och NM 2019. Cerry har uppdraget att vara koordinator för landslaget och
har uppdrag att ta fram kalender för 2019. Ekonomin för satsningen har beslutats
och Cerry vet vad han har att röra sig med.
6.2

Internationellt. Delegater/tävlingar 2019-2021. Deltagare FIM seminarium
Frankfurt (med Magnus Liljeblad)
Till FIM-seminariet i Frankfurt skickas Peter Folkeson, Madeleine Englund och Anja
Claesson. Vi har ambitionen att, om det är tre eller fler deltagare vid EM, så kommer
en delegat att skickas.

6.3

SM/breddsamordning 2019
Diskussion har förts att SM-samordnaren även tar rollen som supervisor.

6.4

Status SM-kriterierna?
Mötet utsåg Josefine att ta reda på hur de nya SM-kriterierna kommer att införas
och när.

6.5

Inköp 2018. Lag VM, sektionspilar, ryggsäckar m.m.
Björn tar fram material enligt önskelista.
Sektionen subventionerar sektionspilar som Kinna tagit fram.
Ryggsäckar som tagits fram med numrering har godkänts och kommer att beställas.
Innehållet i ryggsäckarna får Leif i uppdrag att ta fram.
Komplettering av beachflaggor med nummer 11, 12, 13, 14. Björn ser till att detta
blir gjort.

6.6

MC mässan, SM veckan
Henrik kommer att vara supervisor på SM-veckan.

6.7

Deltagare konferens barnledarutbildare
Sektionen kommer inte att skicka någon till konferensen.

6.8

Specialtävling Lars Nyberg
Sektionen önskar dem lycka till och tävlingsbeskrivningen ser väl utformat ut.

7. Rapporter
7.1. TK beslut SR trial
Vi har noterat tävlingskommitténs beslut.
7.2. Svemos styrelse, resultatrapportering trial 2019
Josefine rapporterade kring resultatrapporteringen i trial och kommer ta upp frågan med
ansvarig när systemet kommer bli klart.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Kenneth tackade för ett intressant och givande år och önskade alla
inblandade God jul och gott nytt år.
9. Nästa möte
Vi ber Leif att återkomma med nytt datum för nästa möte.
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