PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 8-2020
Digitalt möte Teams 08 september kl. 20.00
Deltagare
Madeleine Englund
Henrik Lettesjö
Anja Claesson
Martin Mårtensson
Björn Bergström
Ulf Eliasson
Magnus Liljeblad

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Svemo kansli
Förbundskapten
Internationell representant

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Madeleine hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötets inbjudna gäster
Ulf och Magnus hälsades extra välkomna. Dagordningen godkändes därefter.
2. Val av protokollförare
Björn valdes till protokollförare för mötet.
3. Val av justerare
Madeleine valdes att justera protokollet.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Sektionen har inte gjort av med så mycket pga rådande pandemi.
6. Ärenden
6.1 Internationellt 2020/2021
Magnus berättade om första VM-tävlingen som kördes i helgen. Det var
fullt kaos av olika anledningar. 12 nationer är med och deltar om man
räknar samtliga tävlingsklasser. Mästerskapet körs enligt plan.
Det finns ett utkast för nästa års VM-kalender, men inget riktigt klart.
EM-kalendern har samma arrangörer som var tänkt 2020. När det
gäller regler finns inga kända förändringar på gång.
Det kommer vara en internationell kurs, Sporting Steward, i England
efter årsskiftet.
6.2

SR trial 2021-2022
Arbetet har påbörjats med att uppdatera kommande specialreglemente i
trial för 2021-2022. Reglementet beräknas bli publicerat på Svemos
hemsida i januari.

6.3

SM/RM +40 2020
RM kommer att avgöras i Nyköping.

6.4

SM X-trial 2020
Flera förare är intresserade av att köra tävlingen. En arrangör på
västkusten är aktuell för tillfället. Sektionen jobbar med att få till en
TV-sänd tävling. Ulf tittar på ett koncept och återkommer till sektionen.

6.5

Lag-SM 2020
Sektionen har tagit beslut om att anmälan ska gå via mejl till
arrangören.

6.6

SM-ansökningar 2021
Sex klubbar har visat intresse att arrangera SM 2021 och två klubbar
vill arrangera Lag-SM.

6.7

NM 2021
Finland vill ha tävlingen 2021 då en klubb har jubileum och vill därav
arrangera mästerskapet. Tävlingarna gick även i Finland 2019. Anja,
med hjälp av Björn kollar på att få till ett Nordiskt möte.

6.8

Teknisk grupp
En teknisk grupp ska tillsättas där Ola Hansson, Svemo styrelse, har
ansvaret att få till en grupp. Tanken är att samla ihop någon från varje
gren som står för grenens expertis.

6.9

Åldersgränser (Brev från Kungsbacka TK)
Trialsektionen har fått ett mejl från Kungsbacka som internt har
diskuterat frågan gällande åldersgränser inom trial för klasserna
ungdom och junior. Diskussion fördes kring frågan. Frågan tas med till
ett större forum.

6.10 Breddserien
Resultathanteringsprogrammet är byggt för SM och ska nu anpassas
för breddserierna. När pågående betalningsfunktion i systemet är klart
kan arbetet påbörjas. Om arrangerande klubbar behöver hjälp med sin
tävling går det bra att höra av sig till Svemo kansli.
6.11 Future
Det är svårt att få tag i någon som vill ansvara för Future-satsningen.
Sektionen tar tacksamt emot förslag på personer som kan tänka sig att
ansvara för satsningen. Frågan tas upp vid ett större forum.
6.12 Verksamhet och budget 2021
Verksamhetsplanen och sektionsbudgeten för 2021 är inskickade till
ekonomiansvarig på Svemo kansli.
7. Rapporter
7.1 Säkerhetsrådet
Vid Säkerhetsrådets möte gick de igenom alla grenars handlingsplan.
De tittade även på Säkerhetsrådets handlingsplan centralt. Det är
viktigt att klubbarna redovisar förare som fått hjärnskakning även vid
träning.

7.2

Telefonmöte med Svemo styrelse
60 klubbar hade fått bidrag från RF. FIM-galan i Monaco, där VMmedaljerna delas ut i alla grenar, är inställd pga Covid-19.

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