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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 

Lars-Ivar Westgaard valdes att justera mötesprotokollet. 
 

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

 
4. Ärenden 
4.1 SM-arrangörer 2023 / SM kalender 2023  

 Sektionen beslutar om att genomföra 6 deltävlingar i SM till 2023. 

Ansökningarna har resulterat i ett kalenderförslag med hänsyn till kommande 

säsongs VM / EM-tävlingar. 

Sektionen kommer lyfta dessa förslag till berörda arrangörer och avser att 

publicera kalendern inom kort. 

 

4.2 Regelrevidering 

Sektionen diskuterar kommande regeländringar och regelförslag inför 

kommande säsong. Förslagen gäller bland annat om regeln om antal minder 

per förare, anmälningsavgift till SM och maskinstorlek i USM. 

Sektionen beslutar att ställa frågan om antal minder till trialrörelsen genom 

ett Google-formulär. 

Sektionen tog beslut om flera regeländringar vilket kommer publiceras som 

en nyhet. Detta kommer även synliggöras i den digitala regelboken vid 

årsskiftet. 

   

4.3 Landslagskläder 

Kansliet möte med Intersport är framflyttat till december och sektionen 

bordlägger därför frågan. 
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4.4 Budget 2023 

Svemo styrelse har begärt en revidering av sektionens första budgetförslag, 

budgeten behöver vara i nivå med 2022 års budget och sektionen har 

reviderat budget enligt styrelsens synpunkter. Det nya förslaget kommer att 

skickas för beslut till kommande styrelsemöte i december. 

  

4.5 Återstartsstöd  

Sektionen har sedan tidigare utdelat det återstartsstöd som tilldelats trial och 

därmed inte kunnat bevilja alla inkomna ansökningar. Kansliet har gjort en 

översyn av kvarvarande återstartsstöd från omgång 1 & 2 och trialsektionen 

har fått möjlighet att tilldela stöd till de ansökningar som inkommit efter att 

trialens tidigare stöd varit slut. 

 

4.6 Vaccinera klubben mot antidoping 

Sektionen diskuterade den nyhet som gått ut via SvemoTA till 

klubbadministratörer gällande utbildningen Vaccinera klubben mot 

antidoping. Utbildningen riktar sig mot förenings styrelse om att ta fram en 

handlingsplan för att öka kunskapen bland ledare och utövare. Utbildningen 

görs på antidoping.se och sektionen uppmanar alla föreningar att ta del av 

utbildningen. 

 

5. Rapporter 

 

5.1 Förarlicensstatistik 

Trialsektionen tog del av licensstatisktiken för oktober. Licensantalet har 

minskat något jämfört med samma tidpunkt 2021.  

 

5.2 Ekonomi 

Trialsektionen tog del av ekonomirapporten för oktober.  

 

5.3 Säkerhetsråd 

Madeleine rapporterade att handlingsplanerna med fokusområden för 2023 

ska skickas in senast januari.  

 

5.4 SM-kriterier fr.o.m. 2023 

Sektionen tog del av de uppdaterade SM-kriterierna. 

 

5.5 EM 2023 

Svemo styrelse har beviljat Ale TK:s EM-ansökan för 2023. Tävlingen 

kommer att genomföras i augusti. Datum kommer i samband med att EM-

kalendern publiceras. 

 

5.6 Svemo Challenge 

Madeleine var på besök på Bosön och fick se flera av trialens Svemo 
Challenge-deltagare genomföra fystester. 
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6. Övrigt 

 

6.1 SM-släp 

Trial-släpet ska besiktas inför kommande säsong. Madeleine ska prata med 

Hans Dahlberg som förvarar släpet under vintern. 

 
7. Nästa möte 

8/12 18:00 
 

8. Mötet avslutades 
Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 

 
Vid protokollet   Justerats av  
 
Jonas Nordberg   Lars-Ivar Westgaard 
2022-11-17    Justerad via e-post 2022-11-18
    


