
 
 
Frivilliga Motorcykelkåren 
Malmö 
 

 
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE 
 
Möte: 2016-10 
Tid: 2016-11-07, 18:00 
Plats: MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö 
 
Närvarande: 
Anders Bjermo kårchef/kassör 
Christer Holmquist ledamot 
Christopher Elg ledamot 
Rasmus Persson ledamot 
Tobias Hansson ledamot 
Carl-Henrik Carlsson suppleant  
 
Frånvarande: 
Johan Sandström ledamot 
Mikael Larson vice kårchef/sekreterare 
Mats Palm suppleant 
 
Övriga närvarande:  
- 
 
DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande: Anders 

2. Stadgeenligt kallat: Anders 

3. Godkännande av dagordning: Anders 

4. Ekonomi, budgetuppföljning: Anders 

4.1. Månadsuppföljning: Anders 
Intäktssidan saknar 43000:- mot budget för året 
Utgiftssidan har 3000:- över mot budget för året. Det är 50 dgr kvar av året. 

4.2. Rutiner: Anders, Christer 
Ekonomiseminarium inplanerat 24/11 kl 18. 
Anders bokar lokal med projektor 

5. Styrelsearbete 

5.1. Delegering: Anders, Rasmus 
Någon komplettering till delegeringsdokument? 
Nej inget är tillfört eller i behov av att tillföras 

5.2. Årsmötet:  
Personer som skall väljas igen, eller ersättas, är följande: 
Mikael, v.kårchef för två år 
Christer, ordinarie för två år 
Christopher, ordinarie för två år 
Matti, suppleant för två år 
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Johan, ordinarie fyllnadsval för ett år 
 
Tider: för stämman, motioner, redovisningen och andra handlingar. 
Vi bokade Måndagen den 27 februari kl 18 för kårstämma. Vi håller den i matsalen i 
Husie. 
Kallelse: senast en månad innan stämman. Skickas via mejl och informeras på hemsidan  
Motioner: styrelsen tillhanda senast två veckor innan stämman (kontrollera mot 
stadgarna) 
Ekonomisk redovisnings/revision: styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman. 
Verksamhetsberättelse: styrelsen tillhanda senast två veckor innan stämman 
Verksamhetsplan: styrelsen tillhanda senast två veckor innan stämman 
Budget: Styrelsen tillhanda senast två veckor innan stämman 
Valberedningens förslag: styrelsen tillhanda senast en veka innan stämman 

6. Kansli 

6.1. Historiska dokument: Tobias 
Christopher har bollen att starta. Det behövs en till två personer till som hjälper till att 
sammanställa. Lämpliga kandidater att intervjua identifieras, Kjell Larsson, Matti och 
Göran Palm är några med många år i historien 

7. Medlemsfrågor 

7.1. Sponsring: Calle 
Diskussion och beslut till uppdaterad policy för sponsring 2017. 
Vi beslutade att diskutera vidare om tak och ersättningar. Vi konstaterar att med två 
träningsläger per år ökar utrymmet för stöd. Vidare restes frågan vad vi gör om vi får in 
fler förare som skulle vara kvalificerade men att det ekonomiska taket är nått. 
Reservkapital, buffert eller hänvisa dessa till att stödet kommer i fråga nästa år? 

8. Enduro/Revinge 

8.1. Tävlingskommittén: Calle 

8.1.1. 6-timmars 2017 
Status på ansökan. Vilande, nytt möte planeras. 

8.2. Träningsläger/knatteläger: (Mikael) 
Resultat. 

8.3. Banområdet: Anders 
Svar från Peter? Svar från Stf Reg.chef har ej inkommit och vi kan nog se det som att det 
inte kommer något svar heller. FriV och FortV var med på sändlistan och det är bra om 
FriV känner till händelsen. FriV är dom som är “beroende” av oss och därmed värdesätter 
nedlagt arbete. 
Vi lägger inte mer krut på detta utan vänder blad och går vidare. 
Ett beslut om tilldelning våren 2017 har inklommit från P7. Det ger 17 tillfällen. Ett möte 
med P7 den 6/12 är bokat och vi avvaktar vad utfallet av det blir. 

8.4. Försäkringsfrågor 
Utreder Riks frågan, ansvarsförsärkring? Rasmus tog med sig frågan till Kårchefsträffen. 
Rasmus redogjorde för vår försäkring på träffen. Riks/Kansliet vill ha in allt underlag från 
oss (Matti) för att se om inte Riks har en sådan försäkring redan, eller om den kan 
tecknas på riksnivå för kårerna. 

9. Höf. 
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9.1. Hallen: Tobias 
Golvet i stora hallen behöver skuras. En fortsatt organisering av vår materiel pågår 
löpande. Not. det ser snyggt och prydligt ut redan nu.♦ 

10. Utbildningar  

10.1. Rekrytering: Anders 
Status rekryteringar. En ny inskickad till FriV och dom har svarat att det är mottaget. 
Den 17/11 kl 18.30 är det rekryteringsråd på P7, Anders deltar. 

10.2. AM-utbildning: Rasmus 
Vi driver vår plan vidare att få en utbildning på plats. Matti och Rikard hade tidigare ett 
förordnande och frågan är om vi med SSK’s hjälp kan väcka liv i dessa förordnande igen. 
Ett mejl från Riks idag klargjorde att Thomas Stolt tar över efter Frida Larsson och han 
börjar med att inventera vilka AM-instruktörer som finns landet på kårerna. 

10.3. Trafikteoriutbildning 
Har vi några intressenter? (Mikael) 

10.4. Samövning med Räddningstjänsten och eftersök: Anders 
Via en medlem med poliskontakter har nu ett namn på bitr.chef Region Syd hos 
myndigheten kommit fram till oss. Ett brev med info om de resurser vi har, 
tillvägagångssätt för att kalla in oss på ett korrekt sätt samt en allmän presentation av 
FMCK Malmö kommer att skickas via mejl till den personen. 
En bok delades ut på Kårch.träffen som är Polisens nya direktiv där FMCK är omnämnt 
som en tidig resurs. 
Med detta i handen tar vi kontakt med Polisen Region Syd och ser hur vi tar detta vidare. 
 

10.5. Utbildningar och aktiviterter 2017: Tobias  
Status översikter. 

11. Utrustning 

11.1. Inventarielista: Tobias 
Status efter styrelsens genomgång. 

12. Hemsidan 

12.1. Riks att vi vill “hotta upp” vår area på riks hemsida. Anders kikar på vad vi kan göra och 
lämnar förslag till styrelsen. 

13. MFFC 

13.1. För årets Julbord har vi ansökt om 25 platser för Tis el. Ons, 13-14/12 

14. Övriga frågor 

14.1. Ett brev, mejl, till alla medlemmar med inbjudan till Julbordet skall skickas. Information om 
att det är nytt år för att kunna lösa ut en licens för 2017 samt annan matnyttig information 
följer med samma brev. Input från styrelsen om vad mer som det skall ingformeras om. 
 
Kårchefsträffen: Rasmus redogjorde för det mesta som sades och gjordes. Informationen 
från detta möte samlas i en bilaga som bifogas protokollet. 
 
MFFC efterlyser en kontaktperson hos oss. Tobias sitter redan i MFFC’s styrelse men vi 
ansåg att vi borde bredda kontaktnätet så Rasmus valdes som kontaktperson och vi 
angav samtidigt info@fmckmalmo.se som mejladress för kontkat med oss. 
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15. Nästa möte:  

15.1.  2016 12 05 18:00-20:00 MFFC Husie  

16. Mötets avslutande: Anders 

 
 
      

Christopher Elg 
Justeringsperson 

  Rasmus Persson 
Justeringsperson 

 
Protokollet skrivet av Anders Bjermo 
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