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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR.9 
Digitalt möte 23 november kl. 19:30 

 

Deltagare – Svemo 
  

Madeleine Englund  Sammankallande 

Anja Claesson  Ledamot  

Philip Lund  Koordinator  

 

   

1.   Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen  

Madeleine hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Den utskickade 

dagordningen godkändes.  

2.  Val av justerare 

Madeleine valdes att justera mötesprotokollet.   

3. Föregående protokoll 

   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4.  Ärenden  

4.1  Verksamhetsberättelse 

Trialsektionen diskuterade innehåll till verksamhetsberättelsen till förbundsmötet 

2022. Coronapandemin har begränsat verksamheten i flera avseenden sedan 

föregående förbundsmöte, där flera områden inte blivit genomförda som planerat. 

Madeleine påbörjar verksamhetsberättelsen och skickar in till kansliet.  

4.2  Elitsatsning  

Trialsektionen diskuterade förutsättningar för elitsatsningen 2022 med fokus på 

ansvarsroller och budget. Det finns fortsatt oklarheter gällande ansvarsrollerna 

och hur arbetet ska drivas under kommande säsong. Planeringen för 2022 ska 

vara inskickad till kansliet i december. 

Utvärderingen av elitsatsningen för 2021 är sedan tidigare inskickad till 

sportchefen.  
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4.3 Tävlingskalender 2022 

 Trialsektionen diskuterade tilltänkta datum för SM-tävlingar 2022. Sektionen tittar 

under veckan på fördelningen av tävlingarna över säsongen, med hänsyn till 

internationella och nationella tävlingar. Publicering kommer ske inom kort på 

svemo.se.  

 

4.4 Möte med trialklubbar  

 Det finns en efterfrågan från verksamheten att genomföra diskussionsmöten 

mellan klubbarna. Trialsektionen diskuterade kort förutsättningar och 

genomförande av dessa möten. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort till 

kontaktpersoner i berörda klubbar.   

4.5 European Games 2023 

 Trialsektionen fortsatte diskussionen om European Games från föregående möte. 

Madeleine har pratat med potentiell sponsor som är intresserad och vill veta mer 

om upplägget för tävlingen. Sektionens planering för deltagande fortlöper under 

2022.  

5.  Rapporter  

5.1  Förarlicensstatistik 

 Trialsektionen tog del av licensstatistiken från oktober. Licensantalet håller sig på 

en jämn nivå jämfört med oktober 2020.  

5.2  Ekonomi 

 Trialsektionen tog del av ekonomirapporten från oktober. 

5.3 Säkerhet 

 Madeleine rapporterade från det senaste säkerhetsrådsmötet, där sektionernas 

handlingsplaner, licensspärrar i Svemo TA och grenspecifika frågor diskuterats.  

6. Övrigt 

6.1 Förarbild SM 

 Trialsektionen gick igenom tilltänkta bilder för SM-profil 2022. Philip uppdrogs att 

kontakta berörd förare för godkännande.  

7.        Nästa Möte 

  Sektionen avvaktar med att boka nytt möte.  
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 8. Avslutning  

 Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet    Justerare 

Philip Lund      Madeleine Englund 

2021-11-23     Justerat via epost 2021-11-28 

 

 

  


