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PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE 
 
Möte: 2017-07 
Tid: 2017-10-02 18:00 
Plats: MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö 
 
Närvarande: 
Anders Bjermo (AB) kårchef 
Tobias Hansson (TH) kassör 
Christer Holmquist (CH) ledamot 
Rasmus Persson (RP) sekreterare 
Mikael Larson (ML) vice kårchef 
Johan Hägg (JH) ledamot 
Carl-Henrik Carlsson (CC) suppleant 
Mats Palm (MP) suppleant 
 
Frånvarande:  
Christopher Elg (CE) ledamot 
 
Övriga närvarande:  
- 
 
DAGORDNING 
 

14. Mötets öppnande: AB 

15. Stadgeenligt kallat: AB 

16. Godkännande av dagordning: AB 

17. Ekonomi, budgetuppföljning: TH 

17.1. Status 

17.1.1. Kontoställning 
I balans, möjligtvis mot ett mindre underskott. 

17.1.2. Reseräkning 
Nytt formulär för reseräkning ska utformas och vara klart inför årsskiftet: TH 

17.1.3. Utbetalningar 
Efter påminnelse till berörda medlemmar har specifikationer för omkostnader 
kommit in. 

17.1.4. Investeringar 
Genomför en behovsanalys för att föreslå hur vi bäst utnyttjar eventuellt 
kommande överskott. 

18. Styrelsearbete 

18.1. Rutiner 2017 

18.1.1. Uppföljning, rutin vid olycka: ML 
Utkast här. Diskussion. 
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Övergripande punkter upprättade för checklista. RP och ML utformar förslag inför 
kommande möte och diskussion. 

18.2. Kansli 

18.2.1. Genomgång av föregående månads inkomna post 

18.2.2. Årsrapport till Riks. 
AB och RP sammanställer rapporten. 

19. Hemsidan 

19.1. Historik 
Innehåll från föregående hemsida ska överföras till nuvarande webbplats: ML 

19.2. Rekryteringsinformation 
AB avser komplettera och aktualisera informationen. 

20. Utbildningar  

20.1. Rekrytering 
Rekryteringsläget är gott!  
1-2 nya intressenter, ska gå GUF. 8 st har av SSK en fastställd utbildningsplan och 
ytterligare 5 st är listade som intresserade. Totalt 13 intressenter. 

20.2. Sjukvårdsutbildning 

20.2.1. Plan 
Genomförandeplan ska utarbetas. RP kontaktar Lisa Hagman igen med förslag på 
utbildningsplan och storlek på grupper. 

20.3. Tävlingsfunktionärsutbildning 
Kommer förmodligen att genomföras under januari/februari. 
 

20.4. Seminarier kost-motion 
Förslag från J Azizi Skåneidrotten: 
30 nov – för barn & ungdomar, 
7 dec – för äldre målgrupp. 
Önskemålet från oss var att ha ett gemensamt utbildningstillfälle. JA menar att “det inte 
brukar bli bra”. 
ML kontaktar JA igen för att klarlägga vårt önskemål. 

21. Medlemsfrågor 

21.1. Gästträningsavgift 
Vi behåller gästträningsavgiften tills vidare och stämmer av omfattningen efter årsskiftet. 

22. Höf/Robothallen 

22.1. Körspåret 
Översyn behövs. Arbete pågår.  

22.2. Robothallen 
BMW mekas med, körförbud tills vidare. 

23. Enduro/Revinge 

23.1. Medlemskontroll 
Kontroll genomfördes 16 september. Positivt utfall. 

23.2. Tävlingsorganisation: ML 
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Uppbyggnad av organisationen fortgår. Ett par centrala roller saknas, bl a säkerhetschef. 
Minnesanteckningar här. 
Organisationsbeskrivning här. 

23.3. Pansartrofén 2018: ML 
Planeringsarbete pågår. Nytt sökt datum 7-8 april, vi inväntar besked.. 

23.4. Banområdet 
Synpunkter från FortV angående slitage på vägövergångar. Vi åtgärdar. 
Synpunkter från övningsledare inom P7. Vi informerar och förklarar vår verksamhet 
genom ett informationsblad som distribueras till berörda inom P7. 

24. Utrustning/Materiel: RP 

24.1. Försäljning inventarier: CE 
Ärendet kvarstår för uppföljning. 

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

25. Övriga frågor 

25.1. “En öppen förening” 
Introducera en uppmaning till medlemmar via t ex fb att kontakta styrelsemedlemmar för 
att föra fram konstruktiva synpunkter mm. Eventuellt utforma svar och information i ett 
nyhetsbrev kombinerat med kort video-intro. 

25.2. Val 2018 
AB har informerat valberedningen om kommande medlemsår. 

Nästa möte:  
8 nov kl 19:00, MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö 

26. Mötets avslutande: AB 
 
 
 
 
 
      

Anders Bjermo 
Kårchef 

  Rasmus Persson 
Justeringsperson 

 
Protokollet skrivet av Mikael Larson 
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