PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 03-2021
Digitalt möte Teams 09 februari kl. 20.00
Deltagare
Madeleine Englund
Anja Claesson
Björn Bergström

Sammankallande
Ledamot
Svemo kansli

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Madeleine hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen
godkändes därefter.
2. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Björn.
3. Val av justerare
Madeleine valdes till att justera mötets protokoll.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut.
6. Ärenden
6.1 SM-beställning
Nya västar till SM-serien samt X-trial är på väg att tryckas. Likaså är en
ny backdrop på väg. SM-program är reviderat och förarprofiler håller på
att samlas in.
6.2

SM-telefonmöte
I dagsläget finns inget behov av telefonmöte utan det planeras in på
Träffpunkt Trial.

6.3

Träffpunkt trial
Träffpunkt trial planeras att genomföras digitalt den 10 april. Inbjudan
kommer att läggas ut på Svemo hemsida tillsammans med agenda.
Trialklubbar ombeds skicka in kontaktuppgifter till Svemo kansli för
framtida utskick. I mejlet ska framgå klubbens namn, namn på
kontaktperson samt mejladress.

6.4

Beslut efter nya riktlinjerna
I och med rådande pandemi är det i dagsläget väldigt oklart om en
tävling kommer kunna genomföras eller ej. Trialsektionen vill erbjuda
SM-arrangörer möjligheten att flytta sin tävling till ett senare tillfälle i
år. Efter det senaste beslutet från Svemo styrelse får barn, ungdomar
eller juniorer ej delta vid tävlingar. Dessa får endast delta om de ingår i
en seniorklass, vilket inte förekommer inom trial. Vi ser att det är bättre
att flytta fram arrangemangen till senare under säsongen för att allt ska

hinna lugna ned sig och att det då finns större chans att kunna
genomföra ett arrangemang med samtliga tävlingsklasser och åldrar.
6.5

Arbetsplan till styrelsen
Trialsektionen har skickat in sektionens arbetsplan till styrelsen.

6.6

Resultathanteringsprogram
I dagsläget håller resultathanteringsprogrammet i trial på att testas.
När den första testen är genomförd ska två utvalda personer inom trial
genomföra ytterligare ett test.

7. Rapporter
Teamsmöte tävlingsledarutbildning
Det har genomförts ett möte för att Tävlingsledarutbildningen ska kunna
genomföras digitalt och finns tillgänglig i IUP.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
9. Nästa möte
Teamsmöte 30 mars kl. 20.00.
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