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PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE 
 
Möte: 2017-04 
Tid: 2017-05-29 18:00 
Plats: MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö 
 
Närvarande: 
Anders Bjermo kårchef 
Mikael Larson vice kårchef 
Tobias Hansson kassör 
Carl-Henrik Carlsson suppleant  
Mats Palm suppleant 
 
Frånvarande: 
Christer Holmquist ledamot 
Johan Hägg ledamot 
Rasmus Persson sekreterare 
Christopher Elg ledamot 
 
Övriga närvarande:  
- 
 
DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande: Anders 

2. Stadgeenligt kallat: Anders 

3. Godkännande av dagordning: Anders 

4. Ekonomi, budgetuppföljning: Tobias 

4.1. Förberedelser görs inför kommande utbetalningar under semesterperiod för att undvika 
påminnelser. 

4.2. Sydendurocupen: slutavräkning inte klar, ett mindre överskott förväntas. 

5. Styrelsearbete 

5.1. Riksstämman 2017 

5.1.1. Uppföljning 

5.1.1.1. Aktivitetslista: som en konsekvens av diskussion på stämman ska vi 
förbättra våra rutiner för beslut- och aktivitetsuppföljning. 
Förslag: att markera upp beslut eller aktiviteter med färgkod i protokollet. 
Sekreteraren, Rasmus, påminner styrelsemedlemmar med uppdrag senast 
en vecka innan nästkommande möte om utestående punkter. 
Beslut: införa och utpröva metoden enligt förslag. 

5.1.1.2. Södertörns motion nr 2: vi beslutade på föregående möte att rösta mot 
Riks ställningstagande till motionen. På riksstämman fick vi hela 
bakgrunden och valde att ompröva vårt ställningstagande och att rösta 
enligt Riks förslag (frågan togs via mejl till styrelsen under stämman för 
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beslut). 

5.2. Rutiner 2017 

5.2.1. Arkivering 
Original arkiveras i minst 7 år. Därefter ska originalen sorteras ut och kastas. 

5.2.2. Rutin vid olycka: Mikael 
Arbete pågår. 

6. Kansli 

6.1. Genomgång av föregående månads inkomna post 

6.1.1. Uppföljning saknad post 
Tidigare saknad post är identifierad och åtgärdat. 

7. Hemsidan 
- 

8. Utbildningar  

8.1. Gundförmåga 
Senaste kurstillfället genomfört med 10 deltagare och med gott resultat. 
Är kursen avrapporterad till Riks? 
Beslut: Anders förljer upp med Rickard Sjöström. 

8.2. Sjukvårdsutbildning 

8.2.1. Instruktörsutbildning/egen utbildning första hjälpen 
Plan för genomförande ska utarbetas och införas, Rasmus ansvarar.  

9. Medlemsfrågor 

9.1. Utbetalningsrutiner ekonomiskt stöd 
Halvårseglering enligt vår policy. 
Beslut: Tobias meddelar de berörda den rutin som ska följas för utbetalning. 

9.2. Extra stöd för mycket goda prestationer 
Beslut: eventuellt extrastöd utöver det som anges i policyn regleras och betalas ut i 
december. 

10. Höf/Robothallen 

10.1. Körspåret, utbyggnad teknikbana 
Teknikbana ska upprättas i anslutning till körspåret. Johan leder och ansvarar (Tobias 
följer upp med Johan) 

10.2. Robothallen Tobias 
Omstruktuering av de bakre rummen.  
Beslut: Upprätta lista över vad som behöver åtgärdas i hallen, Tobias. 

11. Enduro/Revinge 

11.1. Rutiner inför hösten 

11.1.1. Medlemskontroll, kontroll mc, mm 
Beslut: att genomföra medlems- licens- och reg-kontroller vid ett par tillfällen under 
hösten. Anders och Tobias utformar rutin för kontrollen och kontaktar Fredrik 
Persson för att bistå. 

11.2. Tävling 
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11.2.1. Tävlingsorganisation 
Möte planerat till nästa måndag för att följa upp kommitténs arbete och 
genomförda tävlingar. Organisationen ska dessutom ses över. 

11.2.2. SM/USM 
Vi har prövat frågan om vi kan genomföra ett SM/USM i september som ersättare 
för Kumla/Lidköping som tvingats ställa in. Vi anser oss inte ha full kapacitet eller 
tid för att ta på arrangemanget.  
Vi bör i stället planera för att ansöka om ett SM (tvådagars) i mars/april 2018, 
företrädesvis Påsk. 
Beslut: Mikael följer upp förutsättningarna med Marcus Frändén och förbereder 
plan för SM 2018. 

12. Utrustning/Materiel, Rasmus 

12.1. Uppföljning försäljning inventarier 
Anders har kontaktat Anders Weidow. Anders följer upp med honom för ett bud. 

12.2. Inventering och märkning materiel 
Planera för en aktivitet vid Robothallen för att märka upp och kontrollera vårt materiel, 
som t ex tält, Tobias 

12.3. Utrustningsjournal 
Utrutningsjournalen på Google drive hålls inte aktuell och kommer på sikt att ersättas med 
annan lösning. 

13. Övriga frågor 

- 

14. Nästa möte:  
26 juni kl 18:00, hemma hos Anders 

15. Mötets avslutande: Anders 
 
 
 
 
 
      

Anders Bjermo 
Kårchef, ordförande 

  Tobias Hansson 
Justeringsperson 

 
Protokollet skrivet av Mikael Larson 
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