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PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE 
 
Möte: 2017-06 
Tid: 2017-09-06 18:00 
Plats: MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö 
 
Närvarande: 
Anders Bjermo (AB) kårchef 
Tobias Hansson (TH) kassör 
Mats Palm (MP) suppleant 
Christer Holmquist (CH) ledamot 
Rasmus Persson (RP) sekreterare 
Christopher Elg (CE) ledamot 
Mikael Larson (ML) vice kårchef 
Johan Hägg (JH) ledamot 
 
Frånvarande:  
Carl-Henrik Carlsson (CC) suppleant 
 
Övriga närvarande:  
- 
 
DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande: AB 

2. Stadgeenligt kallat: AB 

3. Godkännande av dagordning: AB 

4. Ekonomi, budgetuppföljning: TH 

4.1. Status 

4.1.1. Kontoställning 
I fas med budget. 

4.1.2. Avskrivningar 
Avskrivningstider behöver justeras. Vi ser över avskrivningstider när nästa 
budgetår infaller. 

4.1.3. Reseräkning 
Nytt formulär för reseräkning ska utformas: TH 

4.1.4. Utbetalningar 
Påminn tävlande angående utbetalning av riktat kårstöd: TH 

5. Styrelsearbete 

5.1. Rutiner 2017 

5.1.1. Uppföljning, rutin vid olycka: ML 
Arbete pågår. 
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5.2. Office 365: MP 
Office 365 medför kostnader som vi inte anser oss beredda att ta. Vi överväger att gå helt 
över till Googles öppna gratistjänster. 

6. Kansli 

6.1. Genomgång av föregående månads inkomna post 
Inget att åtgärda 

7. Hemsidan 

7.1. Informationen öppetider Höf 
Uppdaterat 

8. Utbildningar  

8.1. Rekrytering 
Sex nya ordonnanser rekryterade. 

8.2. Sjukvårdsutbildning 

8.2.1. Plan 
Genomförandeplan ska utarbetas: RP 

8.3. Tävlingsfunktionärsutbildning 
ML planerar för genomförande under sen höst/tidig vår. 

8.4. Seminarier kost-motion 
ML har kontaktat Skåneidrotten angående upplägg och tidpunkt. Inväntar svar. 

9. Medlemsfrågor 

9.1. - 

10. Höf/Robothallen 

10.1. Körspåret 
JH presenterade ett förslag för utveckling av området. Planen godkändes. 

10.2. Robothallen 
Det mesta enligt listan från föregående möte är nu åtgärdat. 

11. Enduro/Revinge 

11.1. Medlemskontroll 
Kommer att genomföras under hösten. Första tillfälle 16 september: TH och AB med stöd 
av Fredrik Persson 

11.2. Tävlingsorganisation: ML 
Organisationen är till stor del bemannad och arbetet är igång för tävlingsförberedelser. 

11.3. Pansartrofén 2018: ML 
Besöket i samband SM i Skövde har generellt hjälpt och stärkt tävlingsorganisationen. 
Förberedelserna inför Pansartrofén pågår. 

11.4. Testävling under hösten: ML 
En mer omfattande testtävling kommer inte att arrangeras. I stället avser vi planera för ett 
mer utvecklat klubbevent. 

11.5. Träningsläger: ML 
Planerat läger med med Brian Jörgensen m fl.  
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Lägret skjuts upp eventuellt till våren p g a konkurrens med övriga möjliga aktiviteter på 
Revinge. 

12. Utrustning/Materiel: RP 

12.1. Försäljning inventarier: CE 
Ärendet kvarstår för uppföljning. 

12.2. Inventering och märkning materiel: TH 
Ärendet kvarstår för uppföljning. 

13. Övriga frågor 

13.1. - 

Nästa möte:  
2 okt kl 18:00, MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö 

14. Mötets avslutande: AB 
 
 
 
 
 
      

Anders Bjermo 
Kårchef 

  Rasmus Persson 
Justeringsperson 

 
Protokollet skrivet av Mikael Larson 
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