
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2015-‐05	  
Tid:	   	  2015-‐09-‐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	  
Christopher	  Elg	   ledamot	  
Jakob	  Forsberg	   suppleant	  
	  
Frånvarande:	  
Rasmus	  Persson	   ledamot	  
Magnus	  Smith	  	   ledamot	  
Martin	  Lindkvist	   ledamot/kassör	  	  
Lars	  Nagy	   	   ledamot	  
Johan	  Sandström	   suppleant/sekreterare	  
	  
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. Uppföljning	  
Vid	  avstämning	  mot	  budget	  är	  resultatet	  ett	  visst	  överskott.	  

5. Kansli	  

5.1. Posthantering	  
Rutinerna	  beslutade	  vid	  förra	  mötet	  bekräftades	  och	  vi	  fortsätter	  vår	  posthantering	  
enligt	  beslut.	  Kansliet	  är	  navet.	  

6. Medlemsfrågor	  

6.1. Medlemshantering	  
Lars	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  konsulterna	  som	  levererar	  stöd	  till	  FMCK	  Riks	  ArcMember	  
för	  att	  få	  svar	  på	  om	  medlemsregistreringen	  kan	  rationaliseras.	  Svaret	  är	  att	  våra	  idéer	  
är	  bra	  men	  det	  är	  Riks	  som	  fattar	  beslut.	  	  
Anders	  har	  tillskrivit	  Riks	  och	  våra	  faddrar	  för	  att	  påskynda	  Riks	  uppföljning	  till	  
uppdraget	  Riks	  fick	  vid	  senaste	  Rikskårstämman.	  Avvaktar	  svar.	  

7. Styrelsearbete	  

7.1. Vi	  bör	  redan	  nu	  aktivera	  valnämnden	  inför	  kommande	  kårstämma.	  
Anders	  kontaktar	  valberedningen.	  

8. Utrustning	  
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8.1. Vi	  upprättar	  ett	  gemensamt	  Google-‐dokument	  för	  vår	  utrustning	  (terränghjuling,	  
motorsåg,	  AMB,	  mm)	  där	  vi	  bokför	  dels	  vilken	  utrustning	  vi	  har,	  dels	  var/vem	  som	  lånat	  
utrustning.	  All	  utrustning	  med	  visst	  undantag	  ska	  förvaras	  i	  Robothallen.	  
Mikael	  upprättar	  det	  gemensamma	  dokumentet.	  

9. Enduro	  

9.1. Verksamheten	  på	  Revinge	  
MC1	  och	  knatteområdet	  är	  förberett	  inför	  säsongsstart.	  

9.2. Revinge	  Enduro	  Challenge	  10	  oktober	  

9.2.1. Tillståndsprocessen	  klar	  så	  när	  som	  på	  formellt	  skriftligt	  tillstånd	  från	  
Länsstyrelsen.	  

9.2.2. Inbjudan	  och	  anmälan	  öppen	  på	  Svemo	  TA.	  

9.2.3. Förberedelser	  för	  annonsering	  genom	  Radio	  Active	  pågår.	  

9.3. Träningsläger	  
De	  två	  träningslägren	  arrangerade	  för	  att	  premiera	  de	  som	  hjälpte	  till	  med	  våra	  
föregående	  tävlingsarrangemang	  är	  genomförda.	  Den	  totala	  kostnaden	  för	  båda	  lägren	  
slutade	  på	  ca	  16	  000	  kr.	  FMCK	  Malmös	  kostnad	  4	  000	  kr	  av	  de	  16.	  De	  resterande	  12	  000	  
kronorna	  tas	  av	  SISU	  Idrottsutbildarna.	  	  
Vi	  riktar	  ett	  stort	  tack	  till	  SISU	  Idrottsutbildarna	  för	  deras	  storartade	  stöd.	  

10. Höf	  

10.1. Tvättanläggning	  
Förberedelserna	  framskridna	  och	  arbetet	  är	  i	  slutfasen	  för	  att	  kunna	  lämna	  in	  förslaget	  
till	  SSK/Jerker.	  

11. Utbildningar	  

11.1. SISU	  Idrottsutbildarna	  
Mikael	  har	  haft	  möte	  med	  dem	  för	  att	  diskutera	  vår	  planering	  framöver	  och	  vad	  de	  kan	  
tänkas	  finansiera.	  De	  kan	  göra	  mycket	  för	  oss	  men	  med	  motprestationen	  att	  vi	  
rapporterar	  in	  aktiviteter.	  	  
Vi	  behöver	  utarbeta	  rutiner	  för	  inrapportering	  av	  föreningsaktiviteter.	  
Mikael	  bjuder	  in	  Joseph	  Azizi	  till	  nästa	  styrelsemöte	  för	  genomgång	  och	  ”utbildning”.	  

11.2. Körtkortutbildning	  MC	  	  
Som	  ett	  led	  i	  vår	  satsning	  på	  en	  utvecklande	  ungdomsverksamhet	  och	  för	  att	  stöda	  de	  
körkortlösa	  som	  är	  på	  en	  utstakad	  väg,	  tex	  pågående	  GMU,	  mot	  ordonnans	  i	  HV	  bör	  vi	  
kunna	  erbjuda	  förarutbildning	  för	  de	  som	  vi	  kan	  knyta	  till	  ordonnansverksamheten.	  
Beslut:	  Inköp	  av	  en	  eller	  två	  MC	  (för	  MC-‐kort	  klass	  A2)	  inom	  en	  budgetram	  på	  ca	  60	  000	  
kr.	  Jakob	  leder	  driver	  uppgiften.	  

12. Övriga	  frågor	  

12.1. Regementets	  dag	  22	  augusti	  
Närvarande	  genom	  Ramsus,	  Timo	  och	  Matti	  som	  lät	  barnen	  klättra	  på	  MC	  samt	  att	  de	  
svarade	  på	  frågor	  och	  tog	  upp	  intresseanmälningar	  från	  besökarna.	  
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13. Nästa	  styrelsemöte	  
MFFC,	  Husie	  kyrkoväg	  70	  Malmö	  
Torsdag	  2015-‐10-‐01	  kl	  18:00-‐21:00	  	  

14. Mötets	  avslutande	  

14.1. Anders	  förklarade	  mötet	  avslutat	  

 

 

 

	   	   	  

Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Christopher	  Elg	  
Justeringsperson	  

 


