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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 

Jonas Nordberg   Koordinator 

 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Madeleine öppnade mötet och hälsade 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 Arbetsordning  

Trialsektionen gick igenom arbetsordning och mailrutiner för sektionen. 

Koordinator besvarar inkommande mail och fördelar ärenden till 

sektionsledamöter att besvara. Brådskande ärenden som kräver beslut 

hanteras över mail och telefon, annars hanteras de på kommande 

sektionsmöte.  

  

4.2 Trialriksdagen 

Trialsektionen gick igenom anmälningslistan till Trialriksdagen och ser 

glädjande att det är 43 anmälda deltagare. Dagordning med prioriterade 

frågor och inkomna diskussionspunkter från anmälda deltagare diskuterades. 

Ett utskick med dagordning kommer göras till anmälda deltagare under 

veckan.  

   

4.3 Nordiskt möte 2022 

Det nordiska mötet var planerat att genomföras fysiskt i samband med 

nordiska mästerskapen i Grimstad. Till följd av tidsbrist beslutades det att 

mötet skulle flyttas till den 18 oktober och genomföras digitalt.   
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4.4 Budgetförslag 2023 

Trialsektionen gick igenom budgetförslag för 2023 som ska skickas in till 

styrelsens kommande möte. Verksamhetsområden från 2022 gicks igenom 

och till följd av nya fokusområden och prishöjningar i samhället kommer en 

större budget skickas in som förslag för 2023. Sektionen vill framåt se att det 

är bättre och tydligare kommunikation ut i verksamheten om sektionens 

verksamhetsplanering.  

 

4.6 Nordiska mästerskapen 2023 

Trialsektionen gick igenom de nordiska mästerskapen för 2023 som ska 

genomföras i Sverige. Sektionen kommer under hösten se över 

arrangörsalternativ och ta med frågan till Trialriksdagen. 

 

4.7 SM-arrangörer 2023 

Trialsektionen beslutade att bordlägga vidare diskussion av SM-kalender 

efter Trialriksdagen. Datumen kommer sättas med hänsyn till kommande års 

internationella statustävlingar som planeras för i Sverige under 2023.   

 

4.8 Regelrevidering 2023 

Trialsektionen diskuterade regelrevidering för 2023 och beslutade att 

fortsätta arbetet efter diskussioner från Trialriksdagen. Ett separat regelmöte 

kommer planeras in i november. 

 

5. Rapporter 

5.1 Förarlicensstatistik 

Trialsektionen tog del av licensstatisktiken för september. Licensantalet har 

minskat något jämfört med samma tidpunkt 2021.  

 

5.2 Ekonomi 

Trialsektionen tog del av ekonomirapporten för september. Revidering och 

omfördelning har fått göras i årets budget då det har varit fördyringar inom 

delar av verksamheten.  

 

5.3 Säkerhetsråd 

Säkerhetsrådet hade möte förra veckan och gick igenom gällande 

handlingsplaner för alla grenar. Ett nytt gemensamt projekt för 

säkerhetsrådet kommer att tittas på till kommande möten.   

 

5.4 Lag-VM 

Trialsektionen tog del av rapport från årets deltagande vid Lag-VM. Det var 

en bra helg nere i italienska Monza där det svenska laget kom på en fjärde 

plats med en prick från pallplats. Trialsektionen ser positivt på lagets 

prestation och förbundskaptenens väl utförda uppdrag på plats samt 

förberedelser inför tävlingen.  

 

 

5.5 Nordiska mästerskapen 



Protokoll Trialsektionen nr 8 2022 

2022-10-10 Microsoft Teams  

 

                                                                         

Sverige representerades av tre landslag under nordiska mästerskapen i 

Grimstad. Samtliga lag presterade bra och det blev pallplatser i samtliga 

klasser. I de individuella klasserna såg vi också flera pallplatser med bland 

annat Max Sundberg som segrare i juniorklassen samt Fredrik Johansson 

och Linus Almthén på en andra- respektive tredjeplats i seniorklassen. 

Tävlingarna var väl genomförda av arrangören.  

 

5.6 Utbildningskonferens 

Svemos utbildningskonferens genomfördes under helgen på Arlanda och 

Trialsektionen hade utsett Hans Dahlberg på plats som representant för trial. 

Det hade bland annat varit diskussioner om användandet av IUP (idrottens 

utbildningsplattform) och upplägg av utbildningar för utbildare.  

 
6. Övrigt 

6.1  Guldhjälmsutbildning 

Trialsektionen diskuterade alternativa upplägg för guldhjälmsutbildningen 

anpassat för trial. Sektionen kommer bjuda in utbildningsansvarig från 

kansliet för dialog om upplägg av utbildningenskonceptet.  

 

6.2  Ansökningar  

 Trialsektionen diskuterade de inkomna ansökningar som skickats in under 

veckan från Ale TK, Partille TK och Kungsbacka TK. Ansökningarna avser 

bidrag för barn- och ungdomsverksamhet och tjejläger som genomförts 

under året. Trialsektionen beviljade samtliga ansökningar med krav om 

återrapportering från genomförda verksamheter.  

 

 Börje deltog inte i beslut om tilldelning av bidrag till Ale TK. Frank och Urban 

deltog inte i beslut om tilldelning till Partille TK.  

 
7. Nästa möte 

Regelmöte 7 november  

Sektionsmöte 14 november   

 
8. Mötet avslutades 

Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
Vid protokollet   Justerats av 
Philip Lund    Börje Andermård  
2022-10-10    Justerat via e-post 2022-10-18 


