
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2015-‐04	  
Tid:	   	  2015-‐07-‐30,	  18:00	  
Plats:	   	  Restaurang	  Godset	  Lund	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Mikael	  Larson	  	   	   	   	   Sida	  1	  av	  3 

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

1. Mötets	  öppnande	  

1.1. Kårchefen	  Anders	  Bjermo	  förklarade	  mötet	  öppnat	  och	  hälsade	  närvarande	  välkomna	  till	  
detta	  speciella	  mötestillfälle	  där	  mötesplatsen	  valts	  för	  att	  stimulera	  och	  främja	  social	  
samverkan	  mellan	  styrelsemedlemmar.	  

2. Fråga	  om	  mötet	  är	  stadgeenligt	  kallat	  

2.1. Styrelsen	  förklarade	  mötet	  stadgeenligt	  kallat	  

3. Dagordningen	  godkändes	  

4. Ekonomi	  

4.1. Uppföljning	  
En	  serie	  inköp	  och	  investeringar	  har	  gjorts	  för	  att	  förbättra	  våra	  förutsättningar	  för	  
föreningsverksamheten.	  
Budgeten	  i	  balans.	  

4.2. Finansiell	  strategi	  	  
Martin	  har	  kontaktat	  Christer	  Holmquist	  som	  accepterat	  att	  stödja	  Martin	  för	  finansiell	  
planering.	  

5. Kansli	  

5.1. Posthantering	  
Vi	  beslutade	  se	  över	  och	  följa	  upp	  rutinerna.	  
Beslut:	  Fakturor	  och	  övrig	  post	  som	  behöver	  hanteras	  vidare	  skannas	  på	  kontoret	  och	  
läggs	  in	  i	  under-‐behandlings-‐mapp	  i	  Dropbox.	  Därefter	  hanteras	  det	  vidare	  och	  slutförs	  
av	  respektive	  ansvarig	  roll.	  Original	  förvaras	  tills	  vidare	  på	  kansliet.	  

6. Medlemsfrågor	  

6.1. Medlemskort	  
Anders	  följer	  upp	  registrering	  i	  Riks	  databas	  ArcMember	  och	  utskick	  från	  Riks.	  	  
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7. Utrustning	  

7.1. Fyrhjuling	  med	  tillbehör	  
Terränghjuling	  med	  tillhörande	  släp	  inköpt.	  Förvaras	  tillsvidare	  i	  Robothallen.	  För	  
korrekt	  användning	  och	  skötsel	  har	  vi	  en	  rutin	  på	  plats.	  En	  mindre	  grupp	  kan	  ”kvittera	  
ut”	  terränghjulingen	  och	  ansvarar	  för	  hantering	  och	  skötsel,	  föreningens	  
fordonsansvarige,	  Rasmus,	  är	  huvudansvarig	  för	  terränghjulingen.	  	  

7.2. Gemensam	  utrustning	  
Beslut:	  Att	  förvara	  all	  gemensam	  utrustning	  diskuterad	  vid	  föregående	  styrelsemöte	  i	  
Robothallen.	  Bokningssystem	  och	  logg	  ska	  upprättas.	  Våra	  fem	  lånetranspondrar	  bokas	  
och	  förvaras	  hos	  Mikael.	  

8. Enduro	  

8.1. Verksamheten	  på	  Revinge	  
Depån	  flyttad.	  Stor	  del	  av	  MC1	  är	  planerad	  och	  pilad.	  

8.2. Tävlingsorganisation	  
6-‐timmars	  10	  oktober	  

8.2.1. Polistillstånd.	  Ansökan	  inskickad	  till	  Länsstyrelsen	  som	  sedan	  är	  underlag	  för	  
Polisen.	  

8.2.2. Ska	  vi	  pröva	  radioannonsering	  och	  direktsändning?	  Joakim	  tagit	  fram	  underlag	  
från	  Radio	  Active.	  	  
Beslut:	  Styrelsen	  uppdrar	  åt	  Tävlingsorganisationen	  (Lars)	  att	  utreda	  hur	  vi	  bäst	  
kan	  få	  valuta	  för	  ett	  samarbete	  med	  lokalradion.	  	  
Det	  kommer	  att	  kräva	  resurs	  i	  form	  av	  tid	  och	  arbete	  att	  genomföra	  det	  då	  vi	  
är	  ”kunskapslösa”	  i	  ämnet.	  

8.3. Träningsläger	  
Två	  träningsläger	  är	  nu	  planerade	  för	  de	  som	  ställt	  upp	  och	  hjälpt	  föreningen	  att	  
arrangera	  Sydendurotävlingar,	  15	  augusti	  på	  Skivarp	  och	  23	  augusti	  på	  Kevas	  område.	  

9. Utbildningar	  

9.1. AM-‐utbildning	  
Civil	  föreningsutbildning	  riktad	  mot	  ungdomar:	  Vi	  räknar	  med	  att	  ha	  AM-‐
utbildningstillstånd	  på	  plats	  inför	  vårsäsongen	  2016.	  

10. Övriga	  frågor	  

10.1. Regementets	  dag	  22	  augusti	  
Rasmus	  informerar	  övriga	  ordonnanser	  för	  maximal	  närvaro	  och	  för	  bästa	  rekrytering.	  

10.2. Tvättanläggning	  på	  Robothallen	  
Anders	  och	  Christopher	  tar	  fram	  ett	  förslag	  och	  kostnadsberäknar.	  

11. Nästa	  styrelsemöte	  
MFFC,	  Husie	  kyrkoväg	  70	  Malmö	  
2015-‐09-‐02	  kl	  18:00-‐21:00	  	  

12. Mötets	  avslutande	  
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12.1. Anders	  förklarade	  mötet	  avslutat	  

 

 

 

	   	   	  

Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Rasmus	  Persson	  
Justeringsperson	  

 


