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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR. 02 
Digitalt möte 28 februari kl. 18:30 

   

Deltagare – Svemo 
  

Madeleine Englund  Sammankallande 

Philip Lund  Koordinator  

Josefin Lundin  Svemo Styrelse 

      

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen  

Madeleine öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. Den utskickade 

dagordningen godkändes. 

2.  Val av justerare 

 Madeleine valdes att justera mötesprotokollet.  

3.  Föregående protokoll 

  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

4.  Ärenden  

4.1  SM-möte 

Trialsektionen planerar för att genomföra ett möte med SM-arrangörerna inför 

årets SM-säsong. Mötet kommer att genomföras digitalt och Trialsektionen 

kommer skicka ut en kallelse inom en snar framtid till arrangörerna.  

4.2 Förbundskapten 

 Trialsektionen har mottagit en intresseanmälan för uppdraget som 

förbundskapten. Sektionen ser glädjande på att personer vill engagera sig för 

sporten och ta hand landslagsverksamheten för trial. En uppdragsbeskrivning 

håller nu på att tas fram för rollen som ska lyftas med sportchefen. 

Förhoppningen är att kunna tillsätta en förbundskapten inom en snar framtid och 

mer information om tillsättning kommer delges på svemo.se när allt är klart.  

 

 



 

 

Protokoll Trial nr.2 2022-02-28 

2 

 

4.3 Utbildningar  

  Madeleine har fått en mötesinbjudan från Utbildningskommittén för att gå igenom 

trialens behov och dimensionering av utbildare på central nivå, distriktsnivå och 

sektionsnivå. Behov av nya utbildningar ska även diskuteras. Madeleine 

återkopplar om mötesdatum till Henrik Esting.  

4.4 European Games 2023 

 Sektionen vill arbeta vidare med deltagande i European Games 2023 och eltrial. I 

dagsläget saknas personer som kan driva arbetet vidare för deltagande och 

kontakt med sponsorer. Sektionen uppmanar intresserade personer att skicka en 

intresseanmälan till trial@svemo.se. Elfrågan är viktig och sektionen kommer 

fortsatt driva frågan vidare för kontakter och hitta intresserade personer som vill 

engagera sig.  

4.5 Träffpunkt Trial  

 Träffpunkt Trial är inplanerat att genomföras den 19/3 på Elite Grand Hotel i 

Norrköping. Inbjudan publiceras på hemsidan under veckan och sektionen 

uppmuntrar medlemmar att anmäla sitt deltagande. Trialsektionen behöver 

stärkas upp av fler ledamöter och tid kommer avsättas vid träffpunkten för att 

diskutera sektionsarbetet. Träffpunkten räknas även som fortbildning för 

tävlingsledare och supervisors.  

4.6 Återstartsstöd 

 Svemo har tilldelats en andra omgång av återstartsstöd och Trialsektionen har 

därmed mottagit mer bidrag att dela ut till trialklubbar. Ansökan är öppen och 

klubbar kan fortsatt skicka in ansökningar om återstartsstöd enligt de riktlinjer 

som finns på svemo.se > Service > För klubbar > Återstartsstöd.    

4.7 Möte med klubbar 

 Trialsektionen har genomfört ett digitalt möte med klubbar med syfte att diskutera 

sektionsledamöter för framtiden och sektionsarbetet. Deltagarna upplevdes nöjda 

med mötet och sektionen hoppas på ett vidare samarbete för att hitta fler 

sektionsmedlemmar. Mötet gick igenom verksamhetsplanen, Trialsektionen, 

återstartsstöd, nya hemsidor, utbildningar och övriga verksamhetsrelaterade 

frågor som klubbarna lyfte. Sektionen fick synpunkt att skriva mötesprotokollen 

mer utförligart, vilket sektionen tar till sig för framtiden.  
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4.8  Möte med sportchef  

 Trialsektionen kommer genomföra ett möte tillsammans med sportchefen med 

syfte att gå igenom elitverksamheten för 2022. Madeleine återkommer med en tid 

som passar för möte. Elitplanen kommer lyftas vidare med förbundskaptenen när 

rollen är tillsatt. 

5.  Rapporter  

5.1  Förarlicensstatistik 

 Trialsektionen tog del av licensstatistiken för januari och februari. Licensantalet 

håller sig på en jämn nivå, med en lite minskning av licenser under februari 

jämfört med samma tidpunkt 2021.  

5.2  Ekonomi 

 Ingen rapport att tillgå vid mötet.  

5.3 Säkerhet 

 Säkerhetsrådet har haft möte där det diskuterades om säkerhetsarbetet generellt 

och även utbildning vid licensköp. Se protokoll från Säkerhetsrådet. 

6. Övrigt 

6.1  Tävlingsledarlicenser  

 De tävlingsledare som förlorat sin behörighet efter 2021-12-31 har möjlighet att 

återfå licensbehörigheten efter deltagande vid träffpunkten 19/3 i Norrköping.  

7.        Nästa Möte 

  2/4 Förbundsmöte Stockholm 

 8. Avslutning  

  Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

  Vid protokollet    Justerare 

  Philip Lund     Madeleine Englund 

  2022-02-28     Justerat via e-post 2022-03-03 

 

 


