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Deltagare Svemo 

Madeleine Englund  Sammankallande 

Börje Andermård  Ledamot 

Urban Claesson  Ledamot 

Frank Sundberg  Ledamot 

Lars-Ivar Westgaard  Ledamot 

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 NM regler 
 
 De nordiska förbunden har reviderat NM-reglementet. Sektionen tar del av 

dessa regler. 
 

4.2 Jentesamling 
 

Ett tjej-läger kommer att anordnas i Norge 27-29 maj. Följ facebook-sidan för 
kommande information. Är man intresserad ska internationellt tillägg finnas på 
licensen. Här är länken till deras Fb sida.   
 

 
4.3 Elitsatsning 
 
 Avtal med förbundskaptenerna Marcus Eliasson & Jesper Johansson är klara. 
 Sektionen diskuterar ett möjligt träningsläger i samband med EM i Italien. 

 

4.4 Supervisor (SM) 

Förfrågan av tillsättandet av supervisors kommer gå ut. Tillsättandet kommer 

baseras geografiskt.   

 
4.5                Träffpunkten 
 
 Sektionen diskuterar innehåll på den kommande fortbildningen den 18 mars. 
 

https://www.facebook.com/jentesamlingtrial/
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4.6 Återstartsstöd 
 

Nu är tredje omgång av återstartsstöd i gång. En ansökan har inkommit. 
Sektionen beslutar att sista ansökningsdagen blir 31 mars. Detta för att kunna 
göra en bättre bedömning mellan ansökningarna. 
 

4.7                Motorsportforum 
 

Den 11 mars har Svemo ett motorsportforum där alla sektioner och distrikt är 
inbjudna. Syftet är att tillsammans utveckla verksamheten. Sektionen beslutar 
att vara kvar för att ha ett fysiskt sektionsmöte dagen efter.  

 
 
4.8 Barn / Ungdom 
 
 Börje har påbörjat en dialog med eventuella tränare. 

 
4.9 No-stop-regeln i EM 
 
                     Nu äntligen är denna regle bort. De skandinaviska federationerna har gått  
                     Och skickat en skrivelse till FIM -Europé om att vi ville ha bort denna regel                    
 då vi anser att den inte gynnar Trialsporten. Nu är det klart att från och i  
                     År 2023 så har vi nu återigen 1:30 i sektionen och NON stop är borta. 
                     Här är en länk till planetetrials hemsida som skrivit om det. 
                      
 
4.10 Classic Cup i SM 

 
Sektionen diskuterar kring att eventuellt öppna upp för en Classic Cup-klass. 
Sektionen har påbörjat undersöka intresset för denna klass. Beslut bordläggs. 

 
 

4.11 SM Arrangörsträff 
  

Sektionen beslutar att den årliga arrangörsträffen kommer i år samordnas med 
träffpunkten.  

https://www.planetetrial.fr/09/01/2023/le-trial-deurope-du-nord-dit-non-au-non-stop/
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5 Rapporter 
5.1     Förarlicensstatistik 

    Sektionen har tagit del av licensstatistiken.  

5.2 Ekonomi 

 

 Sektionen har tagit del av 2022 bokslut 

 

5.3  Säkerhetsråd 

  

 Madeleine & Lars-Ivar rapporterar.  

 

5.4 EM 2023 

 

 Börje (Ale TK) rapporterar om planeringen. 

 Det finns ett stort funktionärsbehov. 

 

5.5                    NM 2023 

 

 Madeleine rapporterar. 

 Det finns ett stort funktionärsbehov. 

 

6 Övrigt 

  

 

5. Nästa möte 
 
12/3 på Motorsportforum 
 

6. Mötet avslutades 
Madeleine tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet   Justerats av 
 
Jonas Nordberg   Börje Andermård 
2023-02-21    2023-03-02 


