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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR. 01 
Digitalt möte 17 januari kl. 18:30 

 

Deltagare – Svemo 
  

Madeleine Englund  Sammankallande 

Philip Lund  Koordinator  

Josefin Lundin  Svemo Styrelse 

      

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen  

Madeleine hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Den utskickade 

dagordningen godkändes.  

2.  Val av justerare 

Madeleine valdes att justera mötesprotokollet.   

3.  Föregående protokoll 

  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4.  Ärenden  

4.1  Uppdragsbeskrivning 

Trialsektionen gick igenom uppdragsbeskrivningen för 2022 med tillhörande 

ansvarsområden för sektionen under verksamhetsåret. Sektionen kommer 

adjungera in personer vid behov för olika områden och fortsätta arbetet med att 

tillsätta fler ledamöter i sektionen.  

4.2 Årshjul 

 Trialsektionen gick igenom årshjulet av verksamheten för 2022 och eventuella 

förändringar kommer uppdateras löpande under året.   
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4.3 Möte med trialklubbar 

  Trialsektionen tog vid diskussionen från föregående möte om att kalla klubbar till 

ett möte. Till följd av pandemin har mötet blivit uppskjutet och sektionen 

återkommer inom kort med datum och tid till berörda klubbar. Mötet kommer 

genomföras digitalt.  

4.4 European Games 2023 

 Trialsektionen fortsatte diskussionen om European Games från föregående möte. 

Madeleine ska följa upp dialogen med personal på kansliet och fortsätter 

planeringen under året. 

4.5 Licensansökan tävlingsledare 

Trialsektionen tog del av en inkommen licensansökan för tävlingsledarlicens. 

Eftersom ansökan ej uppfyller gällande krav för att ta ut licensen, avslår 

sektionen ansökan. Philip återkopplar beslut till berörd person och för dialog om 

de förutsättningar som saknas.  

4.6 Återstartsstöd 

Trialsektionen gick igenom återstående bidragssumma efter de ansökningar som 

hittills blivit beviljade. Sektionen uppmuntrar klubbar att fortsatt söka återstartstöd 

för att få igång sina verksamheter igen efter pandemin.  

5.  Rapporter  

5.1  Förarlicensstatistik 

 Trialsektionen tog del av licensstatistiken från december 2021. Licensantalet 

håller sig på en jämn nivå jämfört med december 2020.  

5.2  Ekonomi 

 Trialsektionen tog del av ekonomirapporten från oktober. 

5.3 Säkerhet 

 Inget att rapportera i dagsläget. Säkerhetsrådet kommer ha möte inom kort.  
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6. Övrigt 

6.1 Tävlingskalender EM/VM 

 Det finns en efterfrågan att synliggöra kalendern för EM och VM tydligare på 

svemo.se. Philip uppdaterar hemsidan under veckan med mer information.  

7.        Nästa Möte 

  28 februari  

 8. Avslutning  

 Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet    Justerare 

Philip Lund      Madeleine Englund 

2022-01-17     Justerat via epost 2022-01-20 

 


