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PROTOKOLL 
 
 
Närvarande medlemmar:  
Hans Dahlberg, NMS 
Fredrik Claesson, FTC 
Jan Johansson, SMK Sörmland 
Lars Ivar Westgaard, Bofors TT 
Daniel Eriksson, Bofors TT 
Stefan Andersson, FTC 
Håkan Nilsson, NMS 
Ulf-Göran Widqvist, NMS 
Martin Benari, Tiger 
Conny Englund, Tiger 
Madde Englund, Tiger 
Mats Olsson Lindroos, Björkvik MC 
Henrik Lettesjö, Björkvik MC 
 
§1 Val av Ordförande:  
Hans Dahlberg väljs till mötesordförande 
 
§2 Val av sekreterare: 
Ylva Dahlberg väljs till sekreterare 
 
§3 Val av justerare  
Ulf Göran Widqvist och Håkan Nilsson väljs till justerare 
 
§4 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs 
 
§5 Val av styrelse 2020 
Hela styrelsen omväljs 
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Styrelse AlliansenÖstra 2020 

Namn Funktion Klubb 
Hans Dahlberg Ordförande Nyköpings MS 
Madde Englund Kassör Tiger MK 
Ulf-Göran Widqvist Sekreterare Nyköpings MS 
Jan Johansson Styrelseledamot SMK Sörmlandsavdelningen 
Daniel Eriksson Styrelseledamot Bofors TT 
Mats Ohlsson-Lindroos Styrelseledamot Björkvik MC 
Stefan Andersson Styrelseledamot Finspångs TC 
Nisse Granat Styrelseledamot Linköpings MS 

 
§6 Kassarapport  
I kassan finns i dagsläget 3728,44 kr 
-Godkännes. 
 
§7 Revision av 2019 och ansvarsfrihet styrelsen 2019 
Årsmötet reviderar ekonomin enligt stadgarna. 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
§8 Val av två personer med tillgång/behörighet till konto och internetbank  
Konstateras behov av ett konto, men ingen kontanthantering behövs eftersom inköp 
uteslutande görs via nätet. Swedbank har ett kontoslag som är fördelaktigt. 
Hans Dahlberg och Madde Englund väljs till kontohavare var för sig. Redovisas i separat 
protokoll. 
 
 
§9  Tävlingsavgift 2020  
2019: 100:- till arrangerande klubb och 50:- till AlliansenÖstra tot. 150:-  
Beslut att tävlingsavgiften 2020 blir samma som 2019. 
 
§10  Budget 2020 
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Ekonomiskt läge nu: 3728.44 kr finns i kassan. 
Inkomster och utgifter har varit balanserade under året. 
Bidrag har delats ut till några klubbar för pilar. 
 
Pokaler är det som är den största kostnaden. Förslag att dela ut plaketter istället och pokaler 
bara på avslutningen. 
Beställa klippkort kostar ca 1200 kr/år. Då tillkommer att antingen skriva namn/starnr/klass 
för hand eller att skriva ut etiketter och klistra. 
Alternativ: Skriva ut klippkort på vattenfast papper och skriva ut själva på skrivare, istället för 
att beställa priser. Då kommer även namn med. Delas med skärmaskin. 
Laserskrivare behövs, finns på NMS. Hans kan skriva ut 
Årsmötet bestämmer att testa den nya varianten att skriva ut klippkort själva. 
 
SMK Södermanland och Björkvik har behov av mer pilar. 
 
Uppdrag till styrelsen att lägga upp en fungerande budget. 
 
§11 Tävlingskalender: Klubbar som arrangerar Östtrial 2020 
  
Tävlingar i Östtrial och DM: 
Björkvik 4 april 
Finspång 18 april 
Nyköping 16 maj 
Tiger  DM 6 juni 
Karlskoga 29 augusti 
Nyköping SM 3-4 oktober  
Eskilstuna 5 september (Avslutning Östtrial med prisutdelning) 
 
Övriga tävlingar: 
Kanontrial 17 oktober FTC 
Farsdagtrial Kinna 
Lucia trial Tiger 
Boxingday trial FTC 
 
SM 2020 
SM1 25/4 Kinna MK  
SM2 9/5 Kungsbacka TK 
SM3 13/6 Ale TK  
Nordiska 15-16/8 Grimsta, Norge 
SM4 22/8 Partille TK  
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SM5 19/9 Sotenäs TC  
SM6 3/10 Nyköpings MS  
LAG 4/10 Nyköpings MS 
 
 
 
 
§12 TA: 
 -Möjlighet att “SVEMO” hjälper till att lägga in tävlingar och klasser samt  
            serieanmälan. Ja enligt Henrik Lettesjö 
            -Östtrialtävlingarna körs som enklare tävling utom Tigers östtrail som har DM status 
             och där med blir nationelltävling. 
            -Central administration av TA och resultat som 2019 (Hans åtar sig igen) 
           -Utbildningstillfälle TA systemet (Utbildningstillfälle i mars på Träffpunkt Trial i 
             Norrköping) 
 
. 
 
§13       Förslag på regeländringar till 2020 

- Anmälan i TA stänger tisdag 23:59  
- Den som anmält sig i TA och avanmäler sig i TA före lördag 10:00 får till baka 

anmälningsavgiften ( ej 20 lappen). Detta ställs in när man lägger upp tävlingen i TA. 
- Den som anmäler sig på plats får delta utom tävling, utan räknas som träning. Den 

får tre klippkort och får köra så länge det finns personal i sektionerna. Men får inget 
resultat eller poäng. 

- Alla skall ha sin klassfärg väl synlig på stryret eller “lyktan” fram. 
- Delade startsektioner för att undvika köbildning första varvet, dvs att man börjar på 

två olika sektioner. 
- Prioritering av förälder-barn-ekipage, ev annan startsektion. 
- Den som inte är på prisutdelningen personligen får inget pris! 
- Körtid 4-5 timmar, avpassat efter tävlingsförhållanden. 

 
Tävlingsledare till klubbar som inte har tävlingsledare. Konstateras att bara Eskiltuna saknar 
tävlingsledare. Anja och Madde ser vilka tävlingar de kan vara med på för att så många som 
möjligt ska kunna köra. 
 
Regler finns på Östtrialsidan. Där kommer även finnas checklistor för arrangörer. 
Checklistan för SM funkar även för enklare tävling även om vissa punkter tas bort. 
Östtrialsidan uppdateras av styrselsen. 
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§14 Arrangemang:  
Varje klubb ska själva ordna med funktionärer, men eftersom det kan vara svårt att få till de 
minst 2 personer per sektion plus sekretariat som behövs, måste klubbarna hjälpas åt. 
Premiera funktionärer som jobbar ideellt är viktigt och varje klubb får skälv tänka till om hur.  
 
Vid SM är det viktigt att klubbarna ställer upp solidariskt med arbetet. 
  
§16    Distrikt Östra, SVEMO 
Madde Englund , Henrik Lettesjö, Anja Claesson och Martin Folkesson är med i 
trialsektionen. Första mötet med nya representanterna kommer att vara 17/1 Norrköping. 
Distriktrepresentant till distriktet östra diskuterades , men bordlades tills vidare 
  
§17   Träffpunkt trial 2020 
Infaller i (14-15?) mars i Norrköping, tävlingsledare får fortbildning vid närvaro. 
 
 
§18    Alliansen östra :Rapport  
Inga rapporter 
 
 
§ 19 Övrigt 
Lathundar för Funktionärs- respektive förarmöte kommer att finnas på Östtrial hemmsida. 
Madde har satt ihop en mall. Styrelsen skickar ut mallen på remiss till klubbarna. 
 
1-2 februari har Tiger tävlingsfunktionärsutbildning i Haninge. Det finns fyra platser kvar. 
Inbjudan går ut till klubbarna. 
 
SM 2021: Tiger och Bofors visar intresse. 
 
 
§ 20 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar årsmötet 
 
 
 
 
Hans Dahlberg, ordförande 
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Protokollet Justerat av: 
Nyköping 2020-01-12 
 
 
 
 
Ulf Göran Widqvist Håkan Nilsson 
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