
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2014-‐10	  
Tid:	   	  2014-‐11-‐10,	  18:00	  
Plats:	   	  MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,Malmö	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Johan	  Sandström	  	   	   	   	   Sida	  1	  av	  2 

Närvarande:	  
Anders	  Bjermo	   Kårchef	  
Martin	  Lindkvist	   Ledamot/kassör	  
Johan	  Sandström	   Suppleant/sekreterare	  
Christopher	  Elg	   Ledamot	  
Rasmus	  Persson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ledamot	  
Lars	  Nagy	   	   Ledamot	  
	  
Frånvarande	  
Jakob	  Forsberg	   Suppleant	  
Mikael	  Larson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vice	  kårchef	  
Anders	  Hansson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ledamot	  
	  
	  
Övriga	  närvarande:	  
-‐	  
	  
DAGORDNING	  

1. Mötets	  öppnande	  
Kårchefen	  Anders	  Bjermo	  förklarade	  mötet	  öppnat	  
	  

2. Fråga	  om	  mötet	  är	  stadgeenligt	  kallat	  
Styrelsen	  förklarade	  mötet	  stadgeenligt	  kallat	  
	  

3. Dagordningen	  godkändes	  	  	  	  
	  

       4.   Uppföljning ekonomi:  MLi : Sammanställer	  budgetöversikt	  inför	  nästa	  styrelsemöte.	  
 

       5.   Förberedda ärenden:    
         
         Revinge enduro:  Rutin tas fram för banbygge/ändringar av bansträckning. 
        IdrottOnline :        Samtliga medlemmar skall registreras. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.    Övriga ärenden: 
 
                                            Hjärtstartare:  Åter för utredning. 
                                            Hemsida:       Grön ungdom,stämmer inte med tidigare beslut att lägga det                       	  
                                                                  lägga det i vila. 
                                            Julbord:        17 anmälda. 
                                            Årsmöte:       Upprätta checklista. 
                                            RH Status:    Strålande 
                                            MC258:         Strålande ordning. 
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  	  	  Nästa	  möte:	  	  	  	  	  	  	  	  2014-‐12-‐04	  HÖF	  
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Sida	  2	  av	  2 

	  	  	  	  	  8.	  Mötets	  avslutande:	  AB	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Rasmus	  Persson	  
Ledamot,	  justeringsperson	  

 


