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Kalendern 2012
SM, Breddserier & övrigt samt X-Trial.
Presentation av kalendern, beslut att flytta SM till lördag.
Sydvästen behöver ta omtag och jobba fram en plan för att hitta nya arrangörer.
X-Trial körs av promotor Markus Frändén.
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Regelverket 2011-2012
Diskussion och reflektion över årets regeländringar.
Majoriteten är nöjda med ändringarna.
Ett förslag om att placera A-cup i SM klassens resultatlista.
Sektionen kommer skärpa säkerhetsaspekterna i X-Trial reglementet inför SM.
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SM Standard
Västar, portar, skyltar och faciliteter - vilka krav kan vi ställa.
Förarna kräver el, dusch & toalett. Krav att det framgår i inbjudan vad som erbjuds.
Bättre skyltning till tävlingsområde, krav till SM att det skall vara skylt i varje sektion med
antalet portar i respektive klass. Banansvarige på en SM tävling skall besöka
övriga SM deltävlingar för att hålla nivåerna. Klippkort skall vara plastade.
Nya pilar till portar skall tas fram en central beställning.
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TA-Systemet
Information från förbundet.
Tanken är att anmälningar skall hanteras från 2012 och att systemet skall visa resultatet
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Tjejsatsning 2012
Information från sektionen.
Sektionen har ansökt om SM status för tjejerna till 2012.
Roger Sandblom kommer vara samordnare för tjejerna kommande år, tanken är att
samordnaren skall sköta träningsläger, ordna aktiviteter osv.
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Läger 2012
Elit, Ungdom, Ladies & Bredd - hur ser det ut.
Ungdomsläger planeras till första veckan i April 2012 i Grossheubach, Tyskland.
Mötet önskar få Iris & Timon som tränare.
Elitläger är för närvarande oklart hur vi jobbar vidare med.
Sektionen kommer annonsera efter en samordnare för Ungdom.
Utbildning för funktionärer, möte för SM arrangörer sker i Örebro 17/3
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Utbildning
Tävlingsfunktionärer, tävlingsledare, domare och övriga ledare.
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Övrigt
Norrahammar önskar arrangera 40+ SM i slutet av april.
Eddie Karlsson har fått erbjudande om en heltidskarriär i Spanien.
Utbildning av minder efterfrågas, något att fundera på till nästa år.
Fråga ang. träff som planeras för förare tävlandes i EM & VM, inget planerat.
Träff/läger för uttagna till landslag inför NM efterfrågas till 2012.
Filmprojektet - marknadsföringsmaterialet har tagits fram under året och håller
på att sammanställas och skall bl.a ingå i Idrottslyftets DVD.
I nästa steg skall en utbildningsfilm för förare tas fram.
Fasta startnummer för SM klasser efterfrågas.
En hemsida för SM Trial efterfrågas, skall innehålla startlistor, resultat osv.
Någon från förbundsstyrelsen SKALL närvara på vårt årsmöte.
Mötet vill ha Svemorepresentant med på Örebromötet.
X-Trial DVD:er finns att beställa via lars.nyberg@svemo.se
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Mötet avslutas

