
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2013-‐10	  
Tid:	   	  2013-‐10-‐15,	  18:00	  
Plats:	   	  MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,Malmö	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Boris	  Magnusson	   Sida	  1	  av	  1 

Närvarande:	  
Anders	  Bjermo	   kårchef	  
Mikael	  Larson	  	   vice	  kårchef	  
Boris	  Magnusson	   ledamot	  /	  sekreterare	  
Anders	  Hansson	   ledamot	  /	  kassör	  
Christopher	  Elg	   ledamot	  

Rasmus	  Persson	   ledamot	  
Jonas	  Engdahl	  	   ledamot	  
Jakob	  Forsberg	   suppleant	  
Henrik	  Holmquist	   suppleant	  

Frånvarande:	  
Övriga	  närvarande:	  
-‐	  
DAGORDNING	  

1. Mötets	  öppnande	  
Kårchefen	  Anders	  Bjermo	  förklarade	  mötet	  öppnat	  

2. Fråga	  om	  mötet	  är	  stadgeenligt	  kallat	  
Styrelsen	  förklarade	  mötet	  stadgeenligt	  kallat	  

3. Ekonomi.	  
Kassör	  AH	  informerade.	  	  

4. Revinge,	  Rekryterings-‐	  och	  provapå	  aktiviteter	  2013-‐10-‐19	  
Information.	  Alla	  som	  kör	  måste	  lösa	  medlemsavgift	  på	  plats.	  ML	  förbereder	  med	  benägen	  
hjälp	  av	  andra	  i	  styrelsen.	  Klubben	  bjuder	  på	  korv.	  JE	  håller	  i	  detta.	  
Beslut:	  Uppdrogs	  åt	  ML	  att	  beställa	  15	  västar	  till	  knattarna.	  
Beslut:	  FMCK	  Malmö	  betalar	  bränslet	  till	  de	  ”gröna”	  motorcyklarna	  i	  46:e	  bataljonen	  vid	  
aktiviteterna	  på	  Revinge	  2013-‐10-‐19.	  

5. Träning	  av	  knattar.	  
Camilla	  M	  har	  erbjudit	  sig	  att	  hjälpa	  till	  med	  träning	  av	  knattarna.	  Styrelsen	  ser	  positivt	  på	  
detta.	  Beslut:	  	  AB	  kontaktar	  Camilla	  för	  att	  koordinera	  detta.	  

6. Möte	  med	  P7	  28	  okt.	  
AB	  Informerade.	  Diskussion.	  Beslutades	  ställa	  frågan	  om	  vi	  kan	  genomföra	  en	  ”Revinge-‐kåsa”	  
en	  helg	  under	  hösten/vintern	  om	  så	  är	  lämpligt.	  AB,	  ML,	  JE	  och	  AH	  deltar	  från	  oss.	  

7. SVEMO	  Miljöutbildning	  
Diskussion	  om	  vår	  representation	  i	  SVEMO.	  ML	  bereder	  ärendet.	  Bordläggning.	  

8. Medlemsutskick	  inför	  årsmöte	  2014.	  
Diskussion	  om	  Medlemsavgift	  2015,	  Familjemedlemskap,	  träningsavgift,	  bordlägges.	  
Beslutades:	  Kåren	  betalar	  julbord	  för	  kårens	  medlemmar	  inkl	  respektive.	  

9. Övrigt.	  
Dator	  behövs	  till	  robothallen	  för	  reservdelsregistret.	  Beslutades:	  Uppdrogs	  till	  RP	  att	  köpa	  en	  
lämplig	  dator,	  prisram	  3000.	  

10. Nästa	  styrelsemöte	  
Nästa	  möte	  2013-‐11-‐04,	  klockan	  18:00	  på	  MFFC,	  Husie	  

11. Mötets	  avslutande	  
Mötesordföranden	  tackade	  för	  intresset	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Anders'Bjermo
Kårchef

Mikael'Larson
Justeringsperson


