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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR. 05 
Digitalt möte 30 maj  

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  Förbundskapten 

Trialsektionen och förbundskapten Marcus Eliasson arbetar med en uttagning av 

landslaget och beräknar att kunna presentera uttagningen senast i mitten av juni. 

Dialog pågår även med tilltänkt person för uppdrag som förbundskapten för 

juniorerna. När person är tillsatt kommer det kommuniceras ut på svemo.se.  

4.2  Utbildning 

Trialsektionen har tillsatt en arbetsgrupp som ska påbörja översyn av 

utbildningsstrukturen för verksamheten och organisera kommande utbildningar 

för våra funktionärer. Det är viktigt att vi bibehåller en bra kunskapsnivå inom 

verksamheten och Trialsektionen har utbildning som ett prioriterat fokusområde 

under 2022. Implementering av IUP (Idrottens utbildningsplattform) kommer ske 

löpande under året.  
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4.3 Återstartsstöd 

Trialsektionen har mottagit flera bra ansökningar om återstartsstöd och hela 

bidraget som sektionen haft att fördela är nu slut. Sektionen ser mycket positivt 

på alla bra återstartsaktiviteter som genomförs ute i verksamheten.   

Trialsektionen vill även påminna föreningar om möjligheten att ansöka om 

projektstöd för barn- och ungdomsidrott. Projektstödet är ett tvåårigt stödprogram 

som ska öka förutsättningarna för föreningar att utveckla sin verksamhet i 

enlighet med Idrottens förändringsarbete Strategi 2025. Under perioden 2022–

2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden: 

• Inkludering av underrepresenterade grupper 
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 

Läs mer om ansökan på svemo.se>Service>Projektstöd för idrottsföreningar.  

4.4 Skriftlig tillsägelse 

Efter dialog med ledamot från Svemo styrelse och sportchef har Trialsektionen 

utdelat en skriftlig tillsägelse efter SM-deltävling 2. Vid tävlingens genomförande 

förekom situationer där gällande reglementen inte efterlevdes för antal minder 

samt ofullständig prisutdelning. Kompletterande prisutdelningen kommer ske i 

efterhand av arrangör. Berörda personer har blivit informerade om tillsägelsen.  

4.5  Förtydligande av regler för antal minder 

Trialsektionen diskuterade gällande regler för minder utifrån de frågetecken som 

cirkulerat efter de första genomförda SM-deltävlingarna. Enligt NT 3.2 äger 

sektionen rätt att tolka befintliga regler och antal minder per förare vid tävling är 

en (1). Vid Trialriksdagen 2021 diskuterades möjligheten att öppna upp för att ta 

hjälp av andra förare och minder i sektioner, som vi i dagsläget redan gör och att 

det skulle talas om på funktionärsmötet så att observatören inte nekar. Antal 

minder per förare är fortsatt en (1).  

5.  Rapporter 

5.1  Förarlicensstatistik 

Trialsektionen tog del av licensstatistiken för maj. Licensantalet håller sig fortsatt 

på en jämn nivå jämfört med samma tidpunkt 2021.  

5.2  Ekonomi 

Trialsektionen tog del av ekonomirapporten för april.  
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5.3  Säkerhet 

  Säkerhetsrådet har nästa möte den 13 juni. 

5.4  SM 

De första tre deltävlingarna av SM har genomförts i Kungsbacka, Kinna och Ale. 

Det har varit bra deltagande vid tävlingarna och Trialsektionen har varit 

representerade vid samtliga deltävlingar.  

5.5  VM 

Trialsektionen tog del av startlistan till de första två VM-deltävlingarna. Två 

svenska förare, Kasper och Anton Riedel, är anmälda till tävlingarna som 

genomförs den 10–12 juni i Spanien och 17–19 juni i Andorra.  

6.  Övrigt 

 Inga övriga punkter lyftes 

7.  Nästa möte   

 Juni 

 8. Avslutning  

  Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

  Vid protokollet    Justerare 

  Philip Lund     Madeleine Englund 

  2022-05-30     Justerat via e-post 2022-05-31 

 

 


