
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2014-‐08	  
Tid:	   	  2014-‐09-‐03,	  18:00	  
Plats:	   	  Höf/Robothallen,	  Malmö	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Mikael	  Larson	  	   	   	   	   Sida	  1	  av	  3 

Närvarande:	  
Anders	  Bjermo	   kårchef	  
Mikael	  Larson	  	   vice	  kårchef	  
Christopher	  Elg	   ledamot	  
Rasmus	  Persson	   ledamot	  
Lars	  Nagy	   	   ledamot	  
	  
Frånvarande:	  
Johan	  Sandström	   suppleant/sekreterare	  
Martin	  Lindkvist	   ledamot/kassör	  
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	  
Beslut:	  Punkten	  uppskjuten,	  kassör	  frånvarande.	  

5. Medlemsärende	  

Beslut:	  Att	  fortsättningsvis	  arbeta	  efter	  följande	  generella	  policy	  –	  i	  linje	  med	  FMCK:s	  
grundstadgar	  –	  vid	  komplicerande	  medlemsärenden	  ”Styrelsen	  tar	  på	  sig	  rätten	  att	  pröva	  
varje	  enskild	  medlemsansökan	  och	  ompröva	  medlemskap	  i	  händelse	  att	  det	  föreligger	  
anledning	  och	  grund	  att	  granska	  eller	  ifrågasätta	  ansökande	  eller	  redan	  betalande	  medlem.	  
Genomgång	  av	  medlemsärenden	  och	  skäl	  att	  ompröva	  medlemskap	  sker	  inför	  varje	  nytt	  
kalenderår	  alternativt	  medlemskapsår	  (april-‐mars).”	  

6. Utrustning	  
Vi	  har	  erbjudits	  att	  köpa	  ett	  fabriksnytt	  diesel-‐elaggregat.	  Pris	  är	  ännu	  ej	  bestämt.	  
Beslut:	  Att	  köpa	  aggregatet	  under	  förutsättning	  att	  det	  är	  intakt	  och	  till	  ett	  maxpris	  om	  5	  000	  
kr.	  
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7. Ansökan	  (miljöprövning	  Revingehed)	  till	  Lunds	  kommun	  
Beslut:	  Ansökan	  godkänns	  att	  skickas	  till	  Miljöenheten.	  

8. Kontrakt	  MC	  258,	  grundrutin	  för	  verkstadsgrupp,	  och	  intern	  felanmälan	  
Rasmus	  Persson	  har	  utarbetat	  kontraktsförslag	  och	  rutiner	  för	  felanmälan	  och	  
reservdelsbeställning.	  
Beslut:	  Kontrakt	  godkänt	  och	  tas	  omgående	  i	  bruk,	  felanmälan	  och	  reservdelsbeställning	  
publiceras	  som	  interaktiva	  formulär	  på	  hemsidan.	  Verkstadsgrupp	  (med	  egenmejladress)	  
ansvarar	  för	  hanteringen.	  

9. Inför	  kommande	  kårstämma	  
Beslut:	  Anders	  Bjermo	  kontaktar	  valberedningen.	  

10. Träningsavgift	  Revinge	  
Avtalet	  med	  Fortv	  för	  MC-‐verksamheten	  på	  Revinge	  som	  träder	  i	  kraft	  1	  januari	  2015	  
kommer	  att	  innebära	  att	  vi	  för	  första	  gången	  kommer	  att	  betala	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  
övningsområdet.	  Det	  innebär	  i	  sin	  tur	  att	  vi	  kommer	  att	  behöva	  justera	  nuvarande	  
träningsavgift.	  
Till	  träningsavgiften	  kommer	  ett	  antal	  regler	  att	  specificeras.	  
Beslut:	  Träningsavgiften	  höjs	  till	  500	  kr	  from	  1	  oktober	  2014.	  Inbetald	  avgift	  1	  oktober	  eller	  
senare	  täcker	  resterande	  del	  av	  2014	  och	  hela	  medlemsåret	  2015	  (tom	  30	  mars	  2016).	  
Träningsavgiften	  ska	  betalas	  av	  samtliga	  som	  avser	  träna	  på	  Revinge	  och	  av	  alla	  from	  det	  år	  
medlem	  fyller	  19	  år.	  Ingen	  träningsavgift	  för	  övriga.	  
Beslut:	  Anders	  Bjermo	  sammanfattar	  reglerna/villkoren,	  träder	  i	  kraft	  och	  publiceras	  i	  
samband	  med	  betalning	  av	  träningsavgiften	  from	  1	  oktober	  2014.	  Knyts	  till	  träningsavgiften.	  

11. Aktivitetslista	  
Lars	  Nagy	  presenterade	  förslag	  på	  aktivitetslista	  (uppföljning	  från	  workshopen	  i	  maj)	  för	  
styrelsens	  uppgifter	  och	  uppgifter	  delegerade	  till	  medlemmar	  utanför	  styrelsen.	  	  
Beslut:	  Att	  ta	  aktivitetslistan	  i	  bruk,	  administreras	  av	  Lars	  Nagy	  och	  följs	  upp	  vid	  varje	  
kommande	  styrelsemöte.	  

12. Revingekåsa	  	  
Beslut:	  Lars	  tar	  upp	  frågan	  med	  tävlingsgruppen	  för	  planering	  att	  genomföra	  en	  Revingekåsa	  
i	  höst	  alternativt	  under	  tidig	  vår	  2015.	  

13. Material	  för	  träning	  och	  tävling	  
Beslut:	  Att	  genomföra	  flytt	  av	  allt	  material	  från	  Billemaden	  till	  garaget	  vi	  ”Björkdungen”.	  
Mikael	  Larson	  följer	  upp	  med	  Håkan	  Ernstsson	  att	  planerat	  inköp	  av	  material	  och	  utrustning	  
görs	  inför	  Sydenduron	  11	  oktober.	  

14. Medlemsregistrering	  	  
Medlemmar	  som	  registrerar	  sig	  hos	  oss	  registreras	  därefter	  manuellt	  av	  oss	  på	  IdrottOnline	  
och	  i	  Riks	  register.	  Mikael	  Larson	  laddar	  ned	  registreringar	  från	  hemsidan	  till	  format	  i	  Excel,	  
Lars	  Nagy	  registrerar	  sedan	  på	  IdrottOnline	  och	  Anders	  Hansson	  meddelar	  Riks.	  	  
Beslut:	  Fortsätt	  följ	  rutinen	  ovan,	  se	  samtidigt	  över	  hur	  registerhanteringen	  kan	  
rationaliseras.	  
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15. Nästa	  styrelsemöte	  
Nästa	  möte:	  MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,	  Malmö,	  2014-‐10-‐02	  kl	  18:00-‐20:00	  	  
	  

16. Mötets	  avslutande	  
Mötet	  förklarades	  avslutat	  

 

 

 

	   	   	  

Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Rasmus	  Persson	  
Justeringsperson	  

 


