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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR. 08
Digitalt möte 27 oktober kl. 19:30

Deltagare – Svemo

1.

Madeleine Englund

Sammankallande

Anja Claesson

Ledamot

Philip Lund

Koordinator

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Madeleine hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes
efter några mindre justeringar.

2.

Val av justerade
Anja valdes att justera mötesprotokollet.

3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4.

Ärenden

4.1

European Games 2023
Trialsektionen diskuterade möjligheten till deltagande i European Games för
2023. Sektionen har påbörjat en process med mål att ha ett lag med till tävlingen.
Dialog har förts med berörda personer inom Svemo samt sponsorer.
Sektionen tar med sig punkten inför kommande planering.

4.2

Trialriksdag
Trialsektionen diskuterade förutsättningar och upplägg för trialriksdagen i Kinna
den 13 november. Sektionen ser det som särskilt viktigt att det blir tydligt i
inbjudan att alla medlemmar är välkomna. Trialriksdagen är ett viktigt forum där
alla medlemmar ska få möjligheten att uttrycka synpunkter och åsikter.
Philip uppdras att lägga upp nyhet och skicka ut inbjudan under veckan.
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4.3

Tävlingskalender 2022
Trialsektionen har nyligen tagit del av kalendrar för europeiska
mästerskapstävlingar för 2022 och inväntar kalender för VM innan datum för SM
kan beslutas. Sektionen gick igenom inkomna SM-ansökningar och beslutade att
ha en preliminär kalender klar till trialriksdagen med tre tävlingar i östra och tre i
västra. Lottning kommer ske på trialriksdagen mellan berörda klubbar.
Sektionen gick även igenom den planerade tävlingen för X-trial under SM-veckan
i Piteå. Planerat datum är den 27 mars.

4.4

Återstartstöd
Trialsektionen har mottagit en ansökan för återstartsstöd under veckan som
beviljats. Sektionen uppmuntrar klubbar till goda idéer för återstart och att skicka
in ansökan för återstartsstöd. Mer information finns på svemo.se.

4.5

Elitsatsning
Elitsatsningsdokumentet för 2021 ska nu utvärderas och redovisas för den
genomförda säsongen. Kommande säsongs elitsatsning ska uppdateras och
skickas in till sportchefen. Trialsektionen diskuterade kort upplägg för
förbundskaptenuppdraget. Ansvarsroller inom elit kommer ses över inför
kommande år.

5.

Rapporter

5.1

Förarlicensstatistik
Trialsektionen tog del av licensstatistiken för september. Licensantalet håller sig
på en jämn nivå från tidigare säsong.

5.2

Ekonomi
Trialsektionen tog del av ekonomirapporten för september som visar ett
plusresultat.

5.3

Säkerhet
Madeleine rapporterade om säkerhetsrådets arbete. Handlingsplanen för 2022 är
nyligen uppdaterad och inskickad till ansvarig person på Svemo kansli.
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6.

Övrigt

6.1

Kampanj
Kampanjen för nya sektionsledamöter har gått ut på Svemos kanaler under
veckan. Det behöver komma in fler ledamöter till sektionen och kampanjen syftar
till att nå ett bredare fält.

6.2

Utbildarutbildning
Svemo har nyligen påbörjat en utbildning för digitala utbildare där personer från
trial finns representerade.

7.

Nästa Möte
30 november kl. 19:30

8.

Avslutning
Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Philip Lund
2021-10-27

Justerare
Anja Claesson
Justerat via epost 2021-10-29
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