
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2014-‐07	  
Tid:	   	  2014-‐08-‐06,	  18:00	  
Plats:	   	  MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,Malmö	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Johan	  Sandström	  	   	   	   	   Sida	  1	  av	  3 

Närvarande:	  
Anders	  Bjermo	   kårchef	  
Mikael	  Larson	  	   vice	  kårchef	  
Johan	  Sandström	   suppleant/sekreterare	  
Martin	  Lindkvist	   ledamot/kassör	  
Christopher	  Elg	   ledamot	  
Rasmus	  Persson	   ledamot	  
Lars	  Nagy	   	   ledamot	  
	  
Frånvarande:	  
Jakob	  Forsberg	   suppleant	  
Anders	  Hansson	   ledamot	  
	  
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. Dagordningen	  godkändes	  
	  

4. Ekonomi	  
Martin	  Lindkvist	  och	  Anders	  Hansson	  sammanställer	  en	  halvårsrapport.	  	  
Martin	  Lindkvist	  gör	  en	  sammanställning	  över	  poster	  och	  konton	  mm,	  och	  skickar	  ut	  
sammanställningen	  via	  mejl	  till	  övriga	  i	  styrelsen	  inför	  nästa	  styrelsemöte.	  

5. Inköp	  
Avser	  diverse	  verktyg	  och	  material	  för	  tävlings-‐	  och	  träningsarrangemang	  på	  Revinge	  och	  
Höf.	  Håkan	  Ernstsson	  har	  tagit	  fram	  ett	  underlag	  på	  vad	  som	  behövs.	  	  
Beslut:	  att	  delegera	  till	  Håkan	  Ernstsson	  att	  göra	  nödvändiga	  inköp	  inom	  ramen	  5000	  kr.	  
Kostnader	  utöver	  bekräftas	  med	  styrelsen	  innan	  inköp.	  

6. Uppföljning	  workshop	  i	  maj	  
Lars	  Nagy	  har	  sammanställt	  resultatet	  av	  workshopen.	  
Beslut:	  Att	  publicera	  resultaten	  på	  vår	  hemsida.	  
Beslut:	  Lars	  Nagy	  sammanställer	  aktivitetslista	  och	  delegerar	  upprättade	  (och	  nya)	  aktiviteter	  
för	  att	  tydliggöra	  ansvarsfördelning	  inom	  styrelsen	  och	  för	  delegerade	  uppdrag	  utanför	  
styrelsen.	  Aktivitetslistan	  tas	  därefter	  upp	  som	  en	  stående	  punkt	  på	  dagordningen	  vid	  varje	  
kommande	  styrelsemöte.	  

7. Miljöbesiktning	  MC1	  Revinge	  
Vi	  har	  genomfört	  två	  miljöbesiktningar	  med	  P7	  och	  Fortv	  28	  april	  och	  24	  juni.	  Begränsade	  
avspärrningar	  kommer	  att	  göras.	  Vi	  ska	  lägga	  och	  markera	  upp	  slingorna	  på	  MC1	  och	  MC2.	  Vi	  
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har	  lämnat	  in	  förslag	  på	  vissa	  åtgärder	  och	  en	  teknikbana	  i	  anslutning	  till	  vår	  nuvarande	  
depå.	  Vi	  avvaktar	  besked	  från	  P7.	  

8. Medlemsärende	  

	  	  

9. Banlicens	  
I	  samband	  med	  att	  vår	  banlicens	  ska	  förnyas	  under	  hösten	  kommer	  vi	  att	  tillsammans	  med	  
Svemo	  genomföra	  en	  miljöcertifiering.	  	  
Beslut:	  Mikael	  Larson	  kontrollerar	  med	  Svemo	  vad	  som	  kommer	  att	  avkrävas	  oss.	  

10. Ytterligare	  träningstider	  
Beslut:	  Mikael	  Larson	  skriver	  till	  P7	  och	  begär	  ytterligare	  träningstider	  under	  oktober	  och	  
utrymme	  för	  kvälls-‐/mörkerkörning.	  

11. Premiering	  av	  ordonnanser	  
I	  samband	  med	  Regementets	  dag	  på	  P7	  24	  augusti	  kommer	  Christopher	  Elg	  och	  Rasmus	  
Persson	  tilldelas	  medalj	  för	  sina	  insatser.	  

12. Trivselsåtgärder	  på	  Höf/Robothallen	  
Beslut:	  Christopher	  Elg	  beviljas	  utrymme	  att	  utnyttja	  del	  av	  flyttbudgeten	  för	  inköp	  för	  
trivselhöjande	  åtgärder.	  

13. Revingeavtal	  2015	  
Beslut:	  Mikael	  Larson	  utformar	  skrivelse	  till	  Miljöenheten	  Lunds	  kommun.	  Miljöenhetens	  
prövning	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  avtal	  med	  Fortv.	  Mikael	  Larson	  begär	  möte	  med	  Fortv	  för	  
planering	  av	  avtalsprocessen.	  

14. Större	  tävlingsarrangemang	  
Våra	  förutsättningar	  att	  arrangera	  tävlingar	  förefaller	  att	  förbättras	  när	  vi	  går	  in	  i	  avtal	  med	  
Fortv	  2015.	  Vår	  ambition	  är	  att	  satsa	  på	  tävlingar	  i	  större	  omfattning	  och	  att	  arbeta	  för	  att	  
återuppta	  den	  tidigare	  framgångsrika	  Pansartrofén.	  	  
Beslut:	  Att	  arbeta	  för	  fler	  tävlingar	  och	  på	  sikt	  återuppta	  Pansatrofén.	  

15. Träningsläger	  23	  augusti	  
Träningslägret	  planeras	  av	  Håkan	  Ernstsson.	  
Beslut:	  Att	  genomföra	  träningslägret	  enligt	  samma	  koncept	  som	  det	  i	  april,	  men	  utesluta	  
catering.	  

16. AM-‐kort,	  mopedutbildning	  
Rasmus	  Persson	  avvaktar	  besked	  om	  behörighet	  för	  att	  utfärda	  AM-‐kort.	  Styrelsen	  kommer	  
att	  återkomma	  vid	  kommande	  styrelsemöte	  till	  hur	  vi	  kan	  komma	  att	  utforma	  eventuella	  
mopedutbildningsåtaganden.	  
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17. Nästa	  styrelsemöte	  
Nästa	  möte:	  MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,	  Malmö,	  2014-‐09-‐03	  kl	  18:00-‐20:00	  	  
	  

18. Mötets	  avslutande	  
Mötet	  förklarades	  avslutat	  

 

 

 

	   	   	  

Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Mikael	  Larson	  
Justeringsperson	  

 


