
Protokoll  

fört vid Östtrial-klubbars möte 13 januari 2019 i NMS klubbhus, Svansta, Nyköping. 

Närvarande: Leif (Tiger/SVEMO), Henrik (SVEMO), Fredrik (FTC), Mats (Björkvik), Stefan (FTC), Roger 

(FTC), Håkan (NMS), Hans (NMS), Ulf-Göran (NMS). 

§  1   Hans väljs till ordförande för mötet och han förklarar mötet öppnat. 

§  2   Ulf-Göran väljs till sekreterare. 

§  3   Leif väljs att justera protokollet. 

§  4   Dagordningen godkänns. 

§  5   Kassarapporten godkänns:  7 412,50. 

§  6   Startavgifter för 2019: 150 kr. 100 kr till arrangerande klubb. 50 kr till Östtrial-kassan. 

§  7  Beslöts att köpa en licens för bildhanteringsprogrammet Album för 49 euro. 

§  8  Beslöts att tävlingskalender för Östtrial 2019, med flera tävlingar: 

13/4  Björkvik 

18/5  Tiger 

29/6  Finspång 

17/8  Karlskoga 

31/8  Nyköping (inklusive prisutdelning för östtrial-serien) 

--- 

Beslöts att Kanontrial i Finspång genomförs i oktober (dag senare). I Kanontrial körs även DM-Östra. 

Beslöts att Finspång 15/6 genomför SM 4 i samarbete med andra östklubbar/Allians Östra. 

§  9a)  Beslöts att våra tävlingar läggs in i TA med hjälp av SVEMO. 

    9b) Beslöts att Östtrial-tävlingarna ska betraktas som enklare tävling. 

    9c) Beslöts att Hans administrerar kontakterna med TA/SVEMO och tävlingsresultaten 2019. 

    9d) Beslöts att utbildningar i TA samordnas av Hans. 

    9e) Beslöts att anmälningsavgiften är 150 kr, antingen via TA eller på plats. 

    9f) Beslöts att inga kontanter accepteras vid på-plats-anmälan. 

   9g) Beslöts att efteranmälningsavgiften är 200 kr. 

          9h) Beslöts att sista anmälningsdag är torsdag kväll. 



           9i) Beslöts att den som blir förhindrad att starta tävlingen återfår sin startavgift. 

§   10  Regeländringar: 

         10a) Beslöts att tidtagning i sektionerna, 90 sekunder, gäller alla klasser. 

         10b) Beslöts att “piltavla” ska finnas i alla sektioner. 

         10c) Beslöts att köra 7 x 3 eller 10 x 2 sektioner med domare. 

         10d) Beslöts att inköpa 10 ryggväskor, 10 klockor, 10 västar, 10 visselpipor, 10 första förband. 

§  11 SM 4 i Finspång: 

         11a) Beslöts att Finspång kör SM 4 med hjälp av andra Östtrial-klubbar: både att lägga sektioner     

                  och förse  med funktionärer på tävlingsdagen. 

          11b) Beslöts att 21-22 april genomföra ett arbets- och träningspass; sektionsbyggande, bl a.               

                   och 1 – 2 juni genomföra ett uppföljningspass. 

§ 12   Ekonomiskt stöd från SVEMO: 

           Ännu finns ej beslut från SVEMO om ekonomiskt stöd till klubbar för olika aktiviteter. 

§  13  SVEMO Östra Distriktet: 

           Beslöts att ej engagera Östtrial i SVEMOs Östra Distriktets verksamhet. 

§  14  SVEMOs träffpunkt trial Norrköping 2019-03-02: 

           Beslöts att Östtrial ska vara representerat. 

§  15   Allians Östra: 

            Beslöts att bilda Allians Östra som en paraplyorganisation för Östtrial-klubbarna.  

            Beslöts att årsmöte hålls 2:a helgen i januari. 

            Beslöts att konstituera Allians Östras stadgar  och dess styrelse i samband med Björkviks 

tävling  

            i april. 

             Beslöts att uppmana klubbarna att föreslå medlemmar till styrelsen. 

             (Justerat förslag till Stadgar för Allians Östra kommer i samband med Björkviks tävling). 

§  §6     Ordförande Hans tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Hans Dahlberg/ ordförande         Ulf-Göran Widqvist/Sekreterare           Leif Nordgren / Justerare                     


