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Deltagare Svemo 

Madeleine Englund  Sammankallande 

Börje Andermård  Ledamot 

Urban Claesson  Ledamot 

Frank Sundberg  Ledamot 

Lars-Ivar Westgaard  Ledamot 

Philip Lund   Koordinator 

Magnus Liljeblad  Gäst 

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Madeleine öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. Den utskickade 

dagordningen godkändes. 

 
2. Val av justerare 

Börje valdes att justera mötesprotokollet. 
 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
4. Ärenden 
4.1 Minder  

Magnus hade en genomgång och informerade om arbetet internationellt där 

det diskuteras om man ska ha kvar eller ta bort minder. Det är en 

säkerhetsfråga om minder ska tas bort eller inte och sektionerna anpassas 

idag på VM för att förarna ska klara sig med en (1) minder. Det testas idag 

olika upplägg internationellt med och utan minder, och detta är en diskussion 

som kommer försätta under kommande säsonger.   

 

4.2 Nordiskt möte 

Trialsektionen gick igenom datumalternativ för ett nordiskt möte i höst. Mötet 

behöver genomföras innan sista helgen i oktober och det diskuterade om 

mötet ska vara fysiskt eller digitalt. Sektionen undersöker möjligheten att ha 

mötet i samband med nordiska mästerskapen och skickar därefter ut 

inbjudan.  

 

4.3 Återstartsstöd 

I dagsläget har Trialsektionen fördelat allt återstartsstöd som sektionen blev 

tilldelade. Flera ansökningar har inkommit i efterhand och Philip undersöker 

möjligheten att tilldela flera klubbar återstartsstöd.  
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4.4 Verksamhetsplan 

Madeleine hade en kort genomgång av ett utdrag ur verksamhetsplanen och 

sektionen diskuterade gällande områden. Sektionen avser att titta på olika 

alternativ för aktiviteter att genomföra under hösten och följer upp frågan 

igen på kommande möte i oktober. 

  

4.5 SM-ansökningar 

Trialsektionen gick igenom alla inkomna ansökningar för SM och Lag-SM 

2023. EM- och VM-kalendrarna behöver vara satta innan datumen för SM 

kan sättas. Sektionen diskuterade möjligheten för fler än 6 deltävlingar, men 

tryckte även på att de breddtävlingar och barn- och ungdomstävlingar som 

finns måste tillgodoses. Sektionen har som ambition att ha ett 

kalenderförslag klart i oktober.   

 

4.6 Lag-VM 

Trialsektionen gick kort igenom förutsättningarna för Lag-VM. Alla bokningar 

är gjorda och Trialsektionen ser vissa fördyringar av deltagandet jämfört med 

tidigare år. Magnus Liljeblad är anmäld som delegat för Svemo och 

förarinformation kommer skickas ut under veckan till landslagstruppen.  

 

4.7 Trialriksdag 

Trialsektionen diskuterade förutsättningarna för Trialriksdagen som kommer 

genomföras den 15 oktober i samband med SM i Nyköping. Sektionen 

beslutade att ta in catering till träffen och uppdrar Philip att lägga ut en nyhet 

med inbjudan och anmälan på sociala kanaler.   

 

4.8 Utbildningskonferens 

Trialsektionen beslutade att skicka Hans Dahlberg på 

utbildningskonferensen i Stockholm den 8-9 oktober.  

 

4.9 Miljöforum 

Trialsektionen gick igenom alternativ för deltagare till miljöforum. Sektionen 

avser att ha en representant på träffen, men har i dagsläget ingen person att 

skicka.  

 

4.10 Träningsläger 

Trialsektionen diskuterade förslaget om att samordna ett större träningsläger 

senare under hösten. Frank tar på sig att titta på olika kostnadsalternativ och 

återkomma med till sektionen. Madeleine och Philip tar med sig frågan till 

kommande budgetmöte med Martin och Eva på kansliet.  

  

5. Rapporter 

5.1 Förarlicensstatistik 

Trialsektionen tog del av licensstatisktiken för augusti. Licensantalet har 

minskat något jämfört med samma tidpunkt 2021. Det är fortsatt antalet 

klubblicenser som minskat mest. Resterande licensklasser håller sig på en 

jämn nivå.  
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5.2 Ekonomi 

 Ingen rapport att tillgå på mötet.   

 

5.3 Säkerhet 

Säkerhetsrådet har haft fysiskt möte i Finspång i samband med MXSM 

(Motocross-SM). Madeleine rapporterade att det varit givande att se hur de 

jobbar med säkerhet inom Motocross.  

 

5.4 Landslagsläger  

Frank rapporterade om de två landslagsläger som genomförts med både 

seniorlaget och juniorlaget. Det första lägret var i Karlskoga och det andra i 

Gladö kvarn i samband med Tigers SM-deltävling. Det har varit två bra 

träningsläger med bra stämning och förberedelser inför Lag-VM och NM.    

 

5.5 SM 

Den 3 september genomförde Tiger MK deltävling 5 av SM. 

Resultathanteringen krånglade lite men det löste sig på plats. Klubben 

delade ut en enkät efter tävlingen som fick bra respons från deltagarna. 

Förslag har inkommit från förare om att tilldela pris för årets SM-arrangör. 

Sektionen ser positivt på förslaget och tar med sig frågan inför kommande 

säsong.  

 

5.6 Svemo Challenge 

Det har genomförts intervjuer med de tre trialförarna som ansökt till Svemo 

Challenge. Sektionen inväntar återkoppling om uttagning.  

 

5.7 Trialträff Norrköping 

Styrelsens trialträff genomfördes i Norrköping den 28 augusti med bra 

deltagande från 11 olika klubbar. Det lyftes flera förslag på mötet som 

sektionen tar med sig för vidare diskussion vid Trialriksdagen i Nyköping.   

 
6. Övrigt 
6.1 Sociala medier 

Trialsektionen diskuterade de sociala kanaler som används och ser gärna att 
det öppnas ett gemensamt instagramkonto för trial. Sektionen funderar på ett 
namnförslag och följer upp frågan under kommande vecka.  

  

 
7. Nästa möte 

3 oktober 18:30 
 

8. Mötet avslutades 

Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet   Justerats av 
Philip Lund    Börje Andermård 
2022-09-05    Justerat via e-post 2022-09-09 


