PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 05-2021
Digitalt möte Teams 15 juni kl. 20.00
Deltagare
Madeleine Englund
Anja Claesson
Björn Bergström

Sammankallande
Ledamot
Svemo kansli

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Madeleine öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen
godkändes.
2. Val av protokollförare
Björn valdes till protokollförare.
3. Val av justerare
Madeleine valdes till att justera protokollet.
4. Föregående protokoll
Madeleine ska prata med Tony Olsson, Koordinator Projekt & Säkerhet.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
5. Ekonomi
Det har inte varit mycket verksamhet så ekonomin ser fortsatt bra ut.
6. Ärenden
6.1 SM-möte
Sektionen har haft SM-möte tillsammans med SM-klubbarna då den
nya kalendern sattes. Alla var nöjda efter mötet. Det togs upp om att
klubbarna ska ha en ansvarig person som läser protokoll från styrelsen
och Trialsektionen för att ingen information ska missas.
6.2

Internationellt (EM, VM)
Anton och Kasper Riedel har kört en deltävling av både EM och VM.
EM-deltävlingen i Tyskland har blivit inställd, men den sista tävlingen i
Tjeckien ser ut att bli av. Sista anmälan till kansliet är den 20 juni.

6.3

Trialakademin
Projektet Trialakademin har påbörjats. Ett träningsläger för tjejer har
genomförts och ett till kommer att hållas.

6.4

Lag-VM
Frågan om att skicka ett lag till Lag-VM har diskuterats. Trialsektionen
har tagit emot ett brev med förslag att skicka ett lag till Lag-VM i
Portugal och tackar för brevet. Sektionen arbetar utifrån sin
elitsatsning och med hänsyn till pandemin och en tajt kalender
fortsätter diskussionen i sektionen om ett eventuellt deltagande vid
Lag-VM.
Kriterierna för att bli uttagen till Lag-NM och Lag-VM:

•

Upprättas av FK i samråd med Trialsektionen inför respektive
säsong och tävling
•
De olika förarnas internationella och nationella resultat under
säsongen
•
De olika förarnas ambition och personliga utveckling under
säsongen
•
Efter förutsättningar som råder för tävlingen (geografi, typ av
bana, underlag, tillgång till förare, tillgång till maskinmaterial)
Landslagets sammansättning av förare ska bli ett ”team”.
6.5

Bemanning kansli sommar
Det kommer vara låg bemanning på kansliet under sommaren. Var
därför ute i god tid om du behöver hjälp. Semesterlista finns att hitta på
Svemo hemsida under Kontakt.

7. Rapporter
7.1 Säkerhetsrådet
Säkerhetsrådet har haft möte. Handlingsplanen gicks igenom.
7.2 Möte med Svemo styrelse
Anja deltog som styrelserepresentant och Madeleine som sammankallande
för Trialsektionen.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
9. Nästa möte
17 augusti på Teams kl. 20.00.

Vid protokollet
Björn Bergström
2021-06-15

Justeras
Madeleine Englund
2021-06-17

