
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2014-‐09	  
Tid:	   	  2014-‐10-‐02,	  18:00	  
Plats:	   	  MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,	  Malmö	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Mikael	  Larson	  	   	   	   	   Sida	  1	  av	  3 

Närvarande:	  
Anders	  Bjermo	   kårchef	  
Mikael	  Larson	  	   vice	  kårchef	  
Rasmus	  Persson	   ledamot	  
Lars	  Nagy	   	   ledamot	  
Martin	  Lindkvist	   ledamot/kassör	  
Anders	  Hansson	   ledamot	  
	  
Frånvarande:	  
Christopher	  Elg	   ledamot	  
Johan	  Sandström	   suppleant/sekreterare	  
Jakob	  Forsberg	   suppleant	  
	  
Övriga	  närvarande:	  
-‐	  
	  
DAGORDNING	  

1. Mötets	  öppnande	  

1.1. Kårchefen	  Anders	  Bjermo	  förklarade	  mötet	  öppnat	  

2. Fråga	  om	  mötet	  är	  stadgeenligt	  kallat	  

2.1. Styrelsen	  förklarade	  mötet	  stadgeenligt	  kallat	  

3. Dagordningen	  godkändes	  

4. Uppföljning	  aktivitetslista	  

4.1. Aktivitetslistan	  har	  sammanställts	  för	  aktiviteter	  och	  åtaganden	  som	  diskuterats	  och	  
beslutats	  vid	  styrelsemöten.	  Listan	  kommer	  att	  följas	  upp	  som	  en	  stående	  punkt	  vid	  
varje	  kommande	  styrelsemöte.	  
Listan	  genomgången	  och	  uppdaterad.	  

5. Ekonomi	  

5.1. Kontering	  av	  investeringskostnaderna	  för	  tidtagninssystemet	  och	  FMCK-‐tälten	  justeras.	  

5.2. Senaste	  träningslägret	  23	  augusti	  täckte	  sina	  kostnader	  och	  gick	  på	  plus.	  

6. Organisation	  och	  roller	  

6.1. Uppföljning	  workshop:	  ett	  organisationsschema	  är	  upprättat	  som	  är	  anpassat	  till	  
verksamhetsplanen	  och	  föreningens	  övergripande	  mål.	  	  

6.2. Vi	  fortsätter	  att	  kontinuerligt	  se	  över	  och	  uppdatera	  ansvarsfördelningen	  inom	  styrelsen	  
och	  avseende	  delegerade	  uppdrag	  utanför	  styrelsen.	  

7. Kansli	  

7.1. Bemanningen	  av	  kansliet	  är	  inte	  bestämt	  eller	  schemalagt	  än.	  
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7.2. En	  ny	  rutin	  upprättas	  för	  posthantering	  och	  mötesprotokoll.	  Rasmus	  Persson	  inventerar	  
postfacket	  en	  gång	  per	  vecka,	  lägger	  posten/räkningar	  i	  samlingskuvert	  och	  skickar	  till	  
kassören	  Martin	  Lindkvist.	  

7.3. Övrig	  post	  gås	  genom	  vid	  kommande	  styrelsemöten.	  

7.4. Mikael	  Larson	  skriver	  fortsättningsvis	  protokoll	  vid	  styrelsemöten.	  

8. Utbildningar	  

8.1. För	  att	  möta	  framtida	  krav	  och	  speciellt	  för	  ökade	  krav	  på	  tävlingsarrangemang	  behöver	  
vi	  stärka	  vår	  tävlingsfunktionärs-‐	  och	  tävlingsledarbas.	  

8.2. Under	  hösten	  kommer	  vi	  att	  sätta	  upp	  lärgrupp	  för	  tävlingsfunktionärsutbildning	  för	  en	  
större	  grupp	  medlemmar	  (6	  –	  10	  personer).	  	  

8.3. Mikael	  Larson	  identifierar	  grupp	  och	  koordinerar	  utbildningsinitiativet.	  

9. Medlemsfrågor	  

9.1. I	  samband	  med	  att	  vi	  går	  in	  i	  ett	  nytt	  verksamhetsår	  som	  för	  medlemsavgifter	  och	  
träningsavgifter	  träder	  i	  kraft	  vid	  betalning	  1	  oktober	  eller	  senare	  under	  innevarande	  år	  
justerar	  vi	  villkor	  och	  träningsavgift.	  	  

9.2. Träningsavgiften	  höjs	  till	  500	  kr	  (beslut,	  se	  protokoll	  2014-‐08).	  	  

9.3. Nya	  villkor	  för	  medlemskap	  är	  upprättade	  och	  träder	  samtidigt	  i	  kraft,	  se	  hemsidan	  för	  
uppdaterade	  villkor.	  

10. Träning	  på	  Revinge	  

10.1. Varningsskylt	  

10.1.1. Vid	  våra	  träningstillfällen	  på	  Revinge	  händer	  det	  att	  vårt	  område	  gästas	  av	  
andra	  än	  klubbmedlemmar.	  För	  att	  säkerställa	  att	  de	  är	  informerade	  om	  att	  vi	  
bedriver	  MC-‐träning	  och	  att	  det	  kan	  innebära	  fara	  för	  dem	  om	  de	  vistas	  i	  våra	  
spår	  kommer	  vi	  att	  placera	  ut	  tillfälliga	  varningsskyltar	  vid	  varje	  
träningstillfälle.	  

10.1.2. Martin	  Lindkvist	  utarbetar	  förslag	  och	  ser	  till	  att	  fem	  skyltar	  tillverkas.	  

10.2. Träningsupplägg	  

10.2.1. Konceptet	  med	  organiserade	  aktiviteter/träning	  vid	  varje	  helgträning	  kräver	  en	  
mer	  omfattande	  planering	  än	  den	  vi	  idag	  har	  utrymme	  för.	  Vi	  kommer	  att	  se	  
över	  hur	  vi	  når	  tillfredsställande	  regelbundenhet	  och	  kvalitet.	  

10.2.2. Vi	  kommer	  att	  inleda	  verksamhetsåret	  2015	  med	  en	  organiserad	  träning	  en	  
gång	  per	  månad.	  Träningarna	  kommer	  att	  planeras	  in	  i	  träningskalendern	  och	  
bemannas	  för	  minst	  ett	  halvår	  i	  taget	  

11. Årets	  julbord	  

11.1. Anders	  Bjermo	  utarbetar	  inbjudan	  till	  medlemmar.	  

12. Nästa	  styrelsemöte	  

12.1. MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,	  Malmö	  



 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2014-‐09	  
Tid:	   	  2014-‐10-‐02,	  18:00	  
Plats:	   	  MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,	  Malmö	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Mikael	  Larson	  	   	   	   	   Sida	  3	  av	  3 

12.2. 2014-‐11-‐10	  kl	  18:00-‐20:00	  	  

13. Mötets	  avslutande	  

13.1. Mötet	  förklarades	  avslutat	  

 

 

 

	   	   	  

Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Rasmus	  Persson	  
Justeringsperson	  

 


