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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR. 04 
Digitalt möte 13 april  

Deltagare – Svemo 
  

Madeleine Englund  Sammankallande 

 Philip Lund     Koordinator  
      

1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen  

Madeleine öppnar mötet och hälsade deltagarna välkomna.  

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 

Trialsektionen diskuterade upplägg inför kommande SM-säsong och har nyligen 

genomfört möte med alla arrangörer. Enligt tidigare beslut är deltävlingarna för 

Tiger MK och Nyköpings MS flyttade på grund av förändringar i VM-kalendern.  

Trialsektionen beslutar att programbladen kommer tryckas och finnas i SM-släpet 

vid varje deltävling. Efteranmälningsavgiften plockas bort och ordinarie anmälan 

sker fram till tisdag samma vecka som deltävling genomförs, oavsett om 

tävlingen går lördag eller söndag. Trialsektionen kommer uppdatera sidan för 

arrangörsinfo på svemo.se med checklistor och mallar för SM-arrangemang.  

4.2  Dam RM 

Trialsektionen diskuterade med SM-arrangörerna att införa en damklass till årets 

säsong med förhoppning om ett större deltagande. Sektionen beslutar att införa 

en damklass med RM-status för uppstart under årets säsong. Förare anmäler sig 

i aktuell SM-klass men redovisas efteråt även i en RM-klass för dam.  
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4.3  Förbundskapten 

Trialsektionen har beslutat att tillsätta Marcus Eliasson som förbundskapten för 

Trial. Marcus kommer ansvara för seniorlandslaget och dialog pågår med 

personer som är intresserade av ansvar för juniorsidan. Sektionen ser det som 

väldigt positivt för sporten och elitverksamheten att Marcus kommer in i rollen 

som förbundskapten. Uppstart kommer ske löpande i dialog mellan sektionen och 

Marcus.  

4.4 Återstartsstöd 

Trialsektionen har mottagit en ansökan om återstartsstöd för utbildning och 

gemenskapsfrämjande aktiviteter med syfte att återstarta föreningens 

verksamhet efter pandemin. Trialsektionen beslutar att bevilja ansökan.  

Ansökan är öppen och klubbar kan fortsatt skicka in ansökningar om 

återstartsstöd enligt de riktlinjer som finns på svemo.se > Service > För klubbar > 

Återstartsstöd.    

5.  Rapporter 

5.1  Förarlicensstatistik 

Trialsektionen tog del av licensstatistiken för mars. Licensantalet håller sig 

fortsatt på en jämn nivå jämfört med samma tidpunkt 2021.  

5.2  Ekonomi 

Trialsektionen tog del av ekonomirapporten för mars.  

5.3  Säkerhet 

Säkerhetsrådet hade möte 4 april. Vi pratade om  bl.a foliering av hjälmar och 

evenemang att besöka till hösten. 
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5.4  EM 

Första EM-tävlingen i Spanien genomfördes 9–10 april med deltagande från två 

svenska förare. Andra deltävlingen genomförs i Frankrike under påskhelgen där 

tre svenska förare är anmälda.  

5.5  VM 

Philip har gjort utskick till förare som deltog vid förra årets VM. Alla förare som 

avser att anmäla sig till någon VM-tävling under året uppmanas att kontakta 

kansliet i god tid för att lösa VM-licens. Information om VM finns att tillgå på 

svemo.se.  

5.6  Träffpunkt Trial 

Den 19 mars genomfördes Träffpunkt Trial på Elit Grand Hotel i Norrköping med 

16 deltagare på plats från olika klubbar. Dagen bjöd på flera bra diskussioner 

inom bland annat tjejsatsning, resultathantering, utbildning elitsatsning och el.   

6.  Övrigt 

 Inga övriga punkter lyftes 

7.  Nästa möte   

 Maj 

 8. Avslutning  

  Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

  Vid protokollet    Justerare 

  Philip Lund     Madeleine Englund 

  2022-04-13     Justerat via e-post 2022-04-13 

 

 


