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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR. 06 
Digitalt möte 7 juli 

   

Deltagare – Svemo 
  

Madeleine Englund  Sammankallande 

Philip Lund  Koordinator  

      

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  Trialriksdag 

Trialsektionen har diskuterat datumförslag för trialriksdag och beslutat att lägga 

träffen den 15 oktober i Nyköping i samband med SM-finalen. Detta eftersom att 

många medlemmar är på plats vid tävlingen. Inbjudan och mer information 

kommer skickas ut efter sommaren.  

4.2 Minders 

 Sedan föregående sektionsmöte har frågan om antalet minders per förare 

diskuterats vidare. Madeleine har i dialog med medlemmar i rörelsen tagit beslut 

att förare vid de sista två SM-deltävlingarna har möjlighet att hämta ut två (2) 

mindervästar. Gällande eventuella regeländringar i specialreglementet kommer 

det lyftas på trialriksdagen för diskussion. Beslut om regeländringar fattas av 

Trialsektionen.  
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4.3 Trialträff 

 Svemo Styrelse har kallat till en träff med trialmedlemmar den 28 augusti i 

Norrköping. Mötet syftar till att diskutera frågor som cirkulerat i rörelsen under 

säsongen samt Trialsektionens framtida utformning. För mer information och 

anmälan till träffen, se svemo.se.  

4.4 Dispensansökan 

 Trialsektionen har tagit del av inkommen ansökan om dispens för att tävla med 

större maskinklass ett år för tidigt. Av säkerhetsskäl lämnar sektionen avslag på 

ansökan. Förare får däremot enligt gällande regler träna ett år före uppnådd 

licensålder/maskinklass, exempelvis får en 12-årig förare träna på en 125cc. 

4.5 Lag-VM  

 Trialsektionen gick igenom budget och planering för Lag-VM i Monza. Philip har 

haft ett första möte med förbundskapten Marcus för anmälan av lag. Kostnader 

för Lag-VM har ökat i år till följd av bland annat höjda bränslepriser, men även 

andra kostnader som ökat mot föregående års tävling. Uttagning av landslaget 

kommer göras av förbundskapten närmare tävlingen.  

5.  Rapporter  

5.1  Förarlicensstatistik 

 Trialsektionen tog del av licensstatistiken för juni. Licensantalet håller sig på en 

jämn nivå jämfört med samma tidpunkt 2021. Det har skett en minskning av 

antalet klubblicenser, medan antalet tävlingslicenser har ökat.  

5.2  Ekonomi 

 Trialsektionen följer budget för perioden.   

5.3 Säkerhet 

 Säkerhetsrådet har vid senaste mötet diskuterat ett gemensamt arbete gällande 

skyddsutrustning, se protokoll från säkerhetsrådet för mer information.  

5.4 Utbildning 

 Trialsektionen har utsett en arbetsgrupp som ska se över innehåll och struktur för 

utbildning av funktionärer och förare. Arbetet kommer pågå under hösten.  

6. Övrigt 

 Inga övriga punkter lyftes på mötet.  
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7.        Nästa Möte 

  Augusti 

 8. Avslutning  

  Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

  Vid protokollet    Justerare 

  Philip Lund     Madeleine Englund 

  2022-07-07     Justerat via e-post 2022-07-11 

 

 


