
 
Frivilliga	  Motorcykelkåren	  
Malmö	  
	  

PROTOKOLL	  ORDINARIE	  STYRELSEMÖTE	  
Möte:	   	  2014-‐11	  
Tid:	   	  2014-‐12-‐04,	  18:00	  
Plats:	   	  MFFC	  Träffpunkten,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,	  Malmö	  
 

Protokollet	  skrivet	  av	  Mikael	  Larson	  	   	   	   	   Sida	  1	  av	  3 

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

1. Mötets	  öppnande	  

1.1. Kårchefen	  Anders	  Bjermo	  förklarade	  mötet	  öppnat	  

2. Fråga	  om	  mötet	  är	  stadgeenligt	  kallat	  

2.1. Styrelsen	  förklarade	  mötet	  stadgeenligt	  kallat	  

3. Dagordningen	  godkändes	  

4. Uppföljning	  aktivitetslista	  

4.1. Ska	  kompletteras	  med	  avtal	  för	  lån	  av	  MC258	  

5. Ekonomi	  

5.1. Budgetuppföljning	  
Intäkter	  och	  kostnader	  avstämda	  inför	  diskussion	  med	  revisorn.	  

6. Organisation	  och	  roller	  

6.1. Rekrytering	  ordonnans	  
Intresset	  för	  att	  bli	  ordonnans	  har	  ökat,	  sannolikt	  pga	  av	  det	  osäkra	  omvärldsläget.	  
Troligtvis	  kommer	  vi	  att	  se	  fler	  medlemmar	  med	  primär	  ordonnansinriktning	  den	  
närmaste	  perioden.	  
Rekryteringsrådet,	  Rasmus	  representerade	  FMCK	  Malmö	  i	  frånvaro	  av	  
rekryteringsansvarig.	  Det	  fördes	  då	  fram	  att	  kommunikationen	  mellan	  SSK	  och	  oss	  
behöver	  förbättras.	  Det	  är	  för	  oss	  oklart	  vad	  detta	  innebär	  behöver	  utredas	  på	  vilket	  sätt	  
detta	  kan	  hjälpa	  rekrytering.	  

7. Kansli	  

7.1. IdrottOnline	  
Några	  få	  medlemmar	  har	  bytt	  sin	  licens	  från	  FMCK	  Malmö	  till	  annan	  klubb,	  fler	  har	  bytt	  
från	  annan	  klubb	  till	  FMCK	  Malmö.	  
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8. Utbildningar	  

8.1. Tävlingsfunktionärsutbildning	  
Vi	  har	  påbörjat	  lärgrupp	  med	  åtta	  deltagare.	  Syftet	  är	  att	  utveckla	  vår	  kompetens	  och	  
skapa	  organisation	  för	  planering	  och	  genomförande	  av	  större	  och	  mindre	  
tävlingsarrangemang.	  Kursen	  avslutas	  i	  januari.	  

9. Medlemsfrågor	  

9.1. Medlemsregistrering	  
Beslut:	  Lars	  Nagy	  ansvarar	  för	  registrering	  av	  medlemmar	  på	  Svemo	  TA	  och	  tar	  fr	  o	  m	  nu	  
över	  Anders	  H:s	  uppgift	  att	  föra	  våra	  föreningsuppgifter	  i	  FMCK	  Riks	  register.	  

9.2. Stiftelse	  till	  stöd	  för	  ungdomar	  
Vår	  ambition	  är	  att	  skapa	  ett	  organiserat	  och	  bättre	  stöd	  för	  ungdomars	  utveckling.	  Vi	  
tror	  att	  en	  stiftelse	  skulle	  kunna	  vara	  en	  resurs	  för	  att	  finansiera	  och	  stötta	  ungdomar	  
som	  vill	  satsa	  på	  det	  som	  FMCK	  Malmö	  står	  för.	  
Beslut:	  Mikael	  L	  utreder	  förutsättningarna	  för	  upprättande	  av	  stiftelse	  och	  skissar	  på	  en	  
modell	  hur	  den	  kan	  förverkligas	  och	  hur	  den	  ska	  arbeta.	  	  

9.3. Årsmöte	  2015	  
Datum	  beslutat:	  söndagen	  8	  februari	  2015	  kl	  14:00-‐17:00	  
Lokal:	  Robothallen	  
Magnus	  Smith,	  ledamot	  av	  valberedning,	  är	  intresserad	  av	  styrelsepost.	  Mikael	  L	  förslår	  
MS	  till	  ny	  post	  i	  styrelsen.	  

10. Träning	  på	  Revinge	  

10.1. Avtal	  med	  Fortv	  
Remissperioden	  för	  Lunds	  kommuns	  miljöprövning	  slut.	  Fortv	  har	  påbörjat	  
avtalsskrivning.	  Avtalet	  ska	  vara	  klart	  före	  starten	  av	  nästa	  säsong	  1	  januari.	  	  

11. Robothallen	  
Ett	  stort	  arbete	  har	  lagts	  ned	  av	  fra	  Christopher	  E	  och	  Rasmus	  P	  för	  att	  iordningställa	  för	  vår	  
verksamhet	  i	  hallen.	  ”Det	  är	  tårögt	  fint”	  säger	  kårchefen.	  

12. Nästa	  styrelsemöte	  
MFFC,	  Husie	  Kyrkoväg	  70,	  Malmö	  
2015-‐01-‐12	  kl	  18:00-‐20:00	  	  

13. Mötets	  avslutande	  

13.1. Mötet	  förklarades	  avslutat	  
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Anders	  Bjermo	  
Kårchef,	  ordförande	  

	   Rasmus	  Persson	  
Justeringsperson	  

 


