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Närvarande:	  
Anders	  Bjermo	   kårchef	  
Mikael	  Larson	  	   vice	  kårchef	  
Martin	  Lindkvist	   ledamot/kassör	  	  
Christopher	  Elg	   ledamot	  
Rasmus	  Persson	   ledamot	  
Lars	  Nagy	   	   ledamot	  
Magnus	  Smith	  	   ledamot	  
Johan	  Sandström	   suppleant/sekreterare	  
	  
Frånvarande:	  
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. Ekonomi	  

4.1. Status	  medlemsbetalningar	  
	  
Totalt antal medlemmar 310 
Medlemsavgift vuxen 253 
Medlemsavgift ungdom 13 
Medlemsavgift barn 44 
Träningsavgift Revinge 202 

  Kvinna 12 
Man 292 

  Ordonnans 35 
Enduro 236 
Ungdom 33 

	  
4.2. Rörelsekapital	  för	  investeringar	  

Årets	  intäkter	  balanserat	  mot	  planerade	  utgifter	  ger	  ett	  överskott	  med	  utrymme	  för	  
investering	  för	  utveckling	  av	  verksamheten	  på	  HÖF	  och	  Revinge.	  Budgeten	  justeras.	  

4.3. Finansiell	  strategi	  
Beslut:	  Att	  utarbeta	  en	  strategi	  och	  plan	  för	  kommande	  investeringar	  och	  utnyttjande	  av	  
intäkter	  för	  medlemmarnas	  bästa.	  	  
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Martin	  konsulterar	  Christer	  Holmquist	  och	  bjuder	  in	  honom	  för	  kort-‐	  och	  långsiktig	  
planering.	  

5. Avtal	  
Nyttjanderättsavtalet	  som	  gäller	  för	  Revingeverksamheten	  skrevs	  under	  tidigare	  idag.	  	  
Avtalet	  var	  tänkt	  att	  börja	  gälla	  från	  1	  januari	  i	  år.	  Anledningen	  till	  att	  det	  dragit	  ut	  på	  tiden	  är	  
att	  vi	  har	  framfört	  ett	  par	  avgörande	  synpunkter	  som	  vi	  i	  gott	  samförstånd	  fått	  ändrat	  i	  den	  
ursprungliga	  avtalsskrivningen.	  	  
Avtalet	  träder	  i	  kraft	  fr	  o	  m	  1	  juli	  i	  år	  vilket	  samtidigt	  innebär	  att	  FortV	  kommer	  att	  fakturera	  
oss	  den	  tidigare	  beslutade	  årsavgiften	  på	  50	  000	  kr.	  	  

6. Kansli	  

6.1. Öppethållande	  av	  kansliet	  
Inget	  uppenbart	  medlemsbehov	  föreligger	  för	  fasta	  regelbundna	  öppettider	  av	  kansliet	  
på	  Husie.	  
Beslut:	  Kansliet	  kommer	  enbart	  att	  öppnas	  på	  direkt	  begäran	  från	  medlem	  

6.2. Posthantering	  
För	  att	  undvika	  post	  blir	  liggande	  och	  fakturor	  förfaller	  behöver	  vi	  en	  ny	  rutin.	  
Beslut:	  Anders	  (skapar	  lista),	  Christopher,	  Rasmus	  och	  Mikael	  kontrollerar	  inkommande	  
post	  minst	  en	  gång	  per	  vecka	  enligt	  schema.	  Post	  som	  ska	  vidare	  till	  kassör	  mfl	  läggs	  i	  
förfrankerade	  kuvert	  och	  eftersänds.	  	  
Johan	  förbereder	  ett	  antal	  kuvert	  som	  förvaras	  på	  kansliet.	  

7. Medlemsfrågor	  

7.1. Medlemsregistrering	  och	  –hantering	  	  
Vi	  brottas	  med	  manuell	  överföring	  av	  medlemsuppgifter	  till	  både	  IdrottOnline	  och	  Riks	  
ArcMember.	  Lars	  har	  arbetat	  för	  att	  se	  hur	  den	  tunga	  hanteringen	  till	  Riks	  register	  kan	  
rationaliseras.	  Det	  ser	  ut	  som	  om	  arbetet	  kan	  förenklas	  om	  vi	  får	  tillgång	  till	  ArcMember	  
som	  admin.	  Till	  dess	  får	  vi	  bita	  i	  det	  sura	  äpplet	  och	  fortsätta	  med	  den	  krävande	  
manuella	  hanteringen.	  
Medlemskort	  distribueras	  från	  Riks	  först	  när	  medlemmar	  är	  registrerade	  i	  ArcMember.	  
Beslut:	  Lars	  fortsätter	  den	  manuella	  inmatningen.	  Anders	  kontaktar	  Riks	  (igen),	  denna	  
gång	  för	  att	  få	  admin-‐behörighet	  för	  import	  till	  ArcMember	  	  

8. Utrustning	  

8.1. Fyrhjuling	  med	  tillbehör	  
Vi	  har	  behov	  av	  4-‐hjuling	  för	  arbetet	  på	  HÖF	  och	  Revinge.	  Till	  att	  börja	  med	  har	  vi	  tagit	  
fram	  ett	  underlag	  för	  diskussion	  och	  beslut	  framför	  allt	  riktat	  mot	  våra	  behov	  på	  
Revinge,	  se	  Bilaga	  1.	  	  
Beslut:	  Styrelsen	  beslutar	  enhälligt	  att	  gå	  vidare	  enligt	  rekommendation	  i	  Bilaga	  1.	  

8.2. MC	  258	  
9	  juni	  besiktigades	  47	  MC,	  42	  godkända.	  Ett	  mycket	  bra	  resultat	  och	  ett	  stort	  steg	  vidae	  
för	  att	  få	  alla	  55	  godkända.	  

8.3. Kommunikationsradio	  
6	  st	  kommradio	  inköpta.	  Christopher	  har	  på	  ett	  fantastiskt	  förtjänstfullt	  sätt	  tillverkat	  
och	  organiserat	  en	  väska	  för	  förvaring	  och	  skötsel.	  
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8.4. Logg	  för	  utrustning	  
Beslut:	  För	  bokning	  och	  för	  att	  säkerställa	  god	  ordning	  ska	  utrustningen	  listad	  nedan	  
bokföras	  i	  Excelblad.	  Excelfilerna	  namnas	  tydligt	  med	  namn	  på	  den	  som	  ansvarar	  för	  
utrustningen.	  
	  

Kommradio	   Johan	  

Tält	  och	  flaggor	   Johan	  

Motorsåg	   Christopher	  

Röjsåg	   Christopher	  

Fyrhjuling	   Joakim	  Olsson	  

Lånetransponder	  
och	  AMB-‐system	  

Mikael	  

	  

9. Enduro	  

9.1. Verksamheten	  på	  Revinge	  
Vi	  behöver	  strama	  till	  vår	  organisation	  för	  områdesanvändning	  och	  banläggning.	  Vi	  
kommer	  att	  arbeta	  vidare	  efter	  delvis	  nya	  principer	  och	  organisation.	  Se	  förslag	  enligt	  
Bilaga	  2	  och	  3.	  Förslaget	  är	  till	  del	  infört.	  Vi	  behöver	  rekrytera	  medlemmar	  för	  roller	  där	  
namn	  saknas.	  	  
Beslut:	  Vi	  arbetar	  vidare	  enligt	  förslag	  och	  utvecklar	  och	  bemannar	  efter	  hand.	  Vi	  följer	  
principen:	  gör	  vi	  något	  ska	  vi	  göra	  det	  tillräckligt	  bra,	  eller	  inte	  alls.	  

9.2. Tävlingsorganisation	  
Beslut:	  Lars	  kommer	  att	  driva	  och	  utveckla	  organisationen	  för	  att	  vi	  ska	  successivt	  ska	  
kunna	  ta	  på	  oss	  fler	  och	  större	  tävlingsarrangemang.	  

9.3. Träningsläger	  ungdom	  
Beslut:	  Magnus	  skissar	  på	  datum	  och	  format	  för	  ett	  endagsläger	  på	  Revinge.	  

9.4. Depåområde	  
Beslut:	  Vi	  kommer	  fr	  o	  m	  höststarten	  att	  flytta	  depåområdet	  från	  sin	  nuvarande	  plats	  till	  
området	  vid	  vårt	  förrådsgarage.	  Områdes-‐	  och	  banansvarig	  tar	  fram	  lösning	  för	  
uppställning	  och	  knattebana.	  

10. Utbildningar	  

10.1. AM-‐utbildning	  
Civil	  föreningsutbildning	  riktad	  mot	  ungdomar	  
Beslut:	  Rasmus	  undersöker	  vad	  som	  krävs	  och	  skickar	  in	  en	  ansökan.	  

10.2. Guldhjälm	  
Patrik	  Andersson	  har	  genomfört	  ett	  andra	  utbildningstillfälle	  med	  6	  knattar,	  plus	  som	  
återkommer.	  
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10.3. Tävlingsfunktionär	  
Flera	  medlemmar	  har	  anmält	  intresse	  för	  tävlingsfunktionärslicens.	  En	  ny	  lärgrupp	  
kommer	  att	  genomföras	  i	  höst.	  

11. Hemsidan	  
Mikael	  undersöker	  vad	  som	  krävs	  och	  kostnad	  för	  att	  förbättra	  butiken.	  

12. Övriga	  frågor	  

12.1. Hemvärnets	  dag	  på	  Husie	  23	  maj	  
Väl	  genomfört,	  ca	  500	  besökare,	  färre	  än	  väntat	  

12.2. Regementets	  dag	  22	  augusti	  
Beslut:	  Att	  delta,	  Rasmus	  vår	  verksamhetsansvarig	  

12.3. Åldersgräns	  för	  ungdomar	  
Åldersgränsen	  17	  år	  för	  körkort	  på	  Revinge	  är	  nu	  inskriven	  i	  avtalet	  med	  FortV.	  Ändras	  
på	  hemsidan.	  

13. Nästa	  styrelsemöte	  
Hemma	  hos	  Mikael	  
2015-‐07-‐29	  kl	  18:00-‐21:00	  	  

14. Mötets	  avslutande	  

14.1. Anders	  förklarade	  mötet	  avslutat	  

 

 

 

	   	   	  

Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Rasmus	  Persson	  
Justeringsperson	  

 



Förslag på inköp av 4hjuling med tillbehör Bilaga 1 

Verksamheten på Revingehed - inköp fyrhjuling 
För att vår tränings och tävlingsverksamhet på Revinge ska fungera krävs att det material vi 
behöver är i vår ägo och att resurser är dedikerade för ansvarstagande för drift och skötsel. 
 
Vårt övergripande mål är att kontinuerligt kunna utveckla och underhålla det område vi tilldelats 
enligt avtal med Fortifikationsverket. De banor vi preparerar ska vara säkra och framkomliga 
med minsta möjliga påverkan på terrängen. Pilning och rundningsmärken ska sättas upp och 
regelbundet kontrolleras och justeras. I samband med tävling ska extra arbete utföras för att 
området och bana ska uppfylla våra, våra gästers, Fortifikationensverkets och Svemos krav. 
Alternativa spår ska övervägas och eventuellt iordningställas. Delar av bana och spår ska 
jämnas med viss regelbundenhet. Extremprov ska konstrueras och monteras på plats och 
därefter monteras ned. 
 
För att tränings och tävlingsverksamheten ska fungera föreslår vi inköp av 1 st fyrhjuling med 
tillbehör.  
 
Vi föreslår att en huvudansvarig utses för att ansvara för hur 4hjulingen används och sköts. En 
mindre grupp tilldelas dispositionsrätt och delansvar. 
 

Vad behövs 
1 st fyrhjuling 
1 st släp till fyrhjulingen 
Låsanordning 
Bensindunk 
 

Förvaring 
I avvaktan på permanent förvaringsplats i anslutning till MC1 och 2 kan en tillfällig förvaring 
ordnas i Sandby eller kanske hos någon av de boende på området.  
 
För den permanenta förvaringen föreslår vi att vi avtalar med FortV om att placera 2 st 20 ft 
containrar på Billemaden för förvaring av fyrhjuling med tillbehör och för övrig materiel 
(banmarkeringsmaterial, tidtagningssystem, ljudmätningsutrustning, sjukvårdsmateriel, mm).  
Här räknar vi med att få tillgång till el för underhållsladdning och för ev larm. 
 

Nyttjande 
4hjulingen med tillbehör har en huvudansvarig. En mindre grupp tilldelas delansvar och 
behörighet att “kvittera ut” och använda 4hjulingen med tillbehör. 
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Huvudansvarig ansvarar för nyckel och att materielen används på avsett sätt, dvs map skötsel 
och inte för privat bruk, och att en logg förs om materielen används för föreningsändamål på 
annan plats. 
Vi bör ha minst tre nyckeluppsättningar fördelade på “4hjulingsgruppen”. 
 
Delansvariga är behöriga att använda 4hjulingen på eget initiativ och kan tillåta att andra 
föreningsmedlemmar kör 4hjulingen i samband med områdesskötsel eller banarbete. 
Delansvariga delar också skötselansvar. 
 

4-hjulingsgruppen 

Huvudansvarig  Joakim Olsson 

  Krister Gard 
Johan Sandström 
Mikael Larson 
Rasmus Persson 
Anders Bjermo 

 

Inköp förslag 

Krav 
Utrustningen ska vara: 

1. Robust och klara fler användare där alla kanske inte är rutinerade 
2. Av god kvalitet för säker drift och minimalt underhåll 
3. Bra servicestöd och försäkrings och garantivillkor 
4. 4hjulingen ska vara grundutrustad, komplettering ska kunna göras senare efter behov 

 
Joakim Olsson och Mikael Larson besökte försäljningsställen 12 juni: 

1. KS Maskiner i Svedala, Arctic cat och Suzuki 
2. Atv och Mc Service i  Höör, TBG, SMC och CF 
3. Honda ATV Center Ringsjön, Honda 

 

Resultat 
Vi ser två möjliga alternativ: 

1. En demoTGB Blade 555, 73 900 inkl moms. Välutrustad Taiwanes. Pris kan diskuteras. 
2. Honda Rancher 420 2014, 54 900 + moms = 68 625. Fotväxlad halvautomat. Ingen 

extrautrustning. Priset är fast, vi får laddare och första service i priset. 
 
Vi har föreslår alternativ 2, Honda Rancher 
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Beräknad totalkostnad 

4hjuling  68 625 

Ombromsat bilsläp  510 000 

Försäkring  2 000 

Ev container för förvaring  15 000 

Övr tillbehör + el mm  5 000 

Summa ca  100 000 
 
Dvs, inom budgetramen 100 000 kr täcker vi kostnaden för en helhetslösning. Den fortsatta 
löpande årskostnaden bör hamna på ca 34 000 kr 
 
Södra Sandby 17 juni 2015 
Joakim Olsson & Mikael Larson 
 



Bilaga 2

Text
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Verksamheten på Revingehed - område och bana 
 

Organisation - område och bana 

Verksamhetskontakt och 
områdesansvarig FMCK 
Malmö 

Ansvarar för kontakt mot 
FortV och P7 för 
avtalsefterlevnad och 
tilldelning av träningstider 
och område. 

Mikael Larson 

Banchef  Ansvarar för planering och 
arbetsfördelning 

Mikael Larson 

Biträdande banchefer   Ansvarar för bandragning, 
zonindelning, underhåll och 
banskötsel 

Krister Gard 
Håkan Ernstsson 

Bangrupp, förslag  Arbetsgrupp för banarbete 
inför träning och tävling, 
banbygge, banunderhåll, och 
rivning av bana. Arbetet 
planeras och fördelas av 
banchef och bitr banchefer 

Joakim Olsson 
Martin Lindkvist 
Ulf Bengtsson 
Magnus Lunderquist 
Mikael Eneskär 
 

 
 
 

Planeringsmöte Robothallen 10 juni 2015 
Mikael, Håkan, Krister 

Åtagandet  Mikael, Krister och Håkan tar på sig ansvaret för planering, 
förberedelser och genomförandet av bana på MC1 och MC2  

Tidplan  Arbetet påbörjas efter områdesbesiktning 17 juni.  
Banan ska vara klar till säsongsstart 9 september.

 

Arbetsuppgifter  Efter mötet 17 juni förbereds arbetet. Arbetsgruppen kallas 
samman och vi går genom planen för banbygget: zonindelning, 
material, pilningsprinicper, mm 



Bilaga 3 

Banans utformning  Banan delas in i områden. Områdena ska fungera som 
separata delar (för tex typ 1tävling och träning) och kunna 
knytas samman till en lång sammanhängande slinga.  
Banan byggs för att minimera slitage och för att lätt kunna 
justeras och anpassas till väderlek och framkomlighet. 

 
 


