
Protokoll från styrelsemöte 94-03-16.
Närvarande: M Olsson, R Nordh, C Fäldt,
C Nordh, K Persson, G Palm, R Brodin,
A Hansson, S Agren, M Risberg och G Hane-
vik.FMCK- MALMÖ

§1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

§2 Stadgeenligt kallande.
Mötets utlysning godkändes.

§3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§4 Uppföljning av protokoll.
Efter genomgång godkändes föregående protokoll.

§5 Inkomna skrivelser.
a. Från Rs ang. verksamhetsberättelse, adresslistor, P o K mm. Dessa är uppsända rättidigt.
b. Från FMCK BORAs ang. vajrar till Jawa 257. C Nordh har beställt 50 st av vardera gas

och frikoppling.
c. Beredskapskompani Malmö meddelar att man med nuvarande regler endast får använda

personal ur Hemvärnet och inte ur frivilligorganisationerna även om man så önskar.
d. Riksstyrelseprotokoll 6/2 -94. BI a kan man läsa om adm. kommittens förslag om nyc-

kelområden och nytt arbetssätt för styrelsen som verkar ligga helt i tiden. Speciellt att
endast beredda punkter kommer att tagas upp på styrelsemötena. Korta koncisa möten som
klaras av på högst en timma är vad folk är beredda att satsa tid på idag.

e. Möte den 19/4 -94 ang. Frivilligförsvarets Dag den 715 -94. C Fäldt deltager.
f. Personalen på Hv-friv.sektionen har fått personsökare så att vi lättare kan nå dem.
g. Inbjudan till regional Försvarskonferens den 25/4 -94. G Palm eller C Fäldt deltager.
h. Kapitel 14 i FMCK-handbok ute på remiss. C Nordh behandlar.
i. Rapport från tävlingsdomaren vid Pansartroten i Revingehed. Han var mycket nöjd med

hela arrangemanget. Inga anmärkningar.
j. UCO-konferens den 21/3 -94 på dagtid. UCO-årsmöte samma kväll. C Fäldt deltager.
k. SVEMOUngdomsledarkurs den 9-1014 -94. A Hansson handlägger.
I. MISO/UCO-enkät ang. ALU-projekt. C Fäldt har svarat.
m. Föreningarnas Dag (Invandrarförvaltningen 1 Globalen) (för invandrare som ej är

svenska medborgare). Vi deltager ej. M Olsson och C Fäldt besvarar.
n. Föreningarnas Dag under Malmöfestivalen (Fritid Malmö). Vi deltager ej. M Olsson och

C Fäldt besvarar.
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o. Bulltoftadagen den 15/5 -94. Vi deltager. M Risberg kollar om det blir både utom- och
inomhus samt om vi kan elström. C Fäldt anmäler.

§6 Utbildning civill militär.
a. Vi har erhållit kursstartsgodkännande för ansökta kurser. C Nordh handlägger.
b. p o K för 1995/96 skall upprättas. C Nordh handlägger.
c. Vi har erhållit utbildningspaketet beträffande trafiksäkerhet. C Nordh handlägger.
d. Mopedutbildningens uppläggning har kommit i skriftlig form. R Nordh och S Agren

handlägger.

§7 Avtal.

Inget speciellt fanns att rapportera. Se dock även §9 a.

§8 Ekonomi.
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är god.

§9 Information.
a. På Beredskapsdagen den 113 -94 på Kockum Fritid presenterade R Nordh vår verksam-

het för folk från Länsstyrelsen och Kommunerna. Många hade dålig vetskap angående vår
uppgift. Tilldelad tid för presentationen överskreds med hästlängder p g a alla frågor man
önskade ställa. Fler avtal kommer att bli resultatet när nu kommunen börjar förstå vad
man ansvarar för.

b. Knatteverksamheten i enduro på Revingehed är igång. Alla tillstånd och försäkringsfrågan
är klara.

c. Polismyndigheten har gjort en första muntlig förfrågan till oss om vi har möjlighet att
genomföra teknikkörträning med deras Vespa-förare (dessa har ej full mc-utbildning).
Vi svarar att det är fullt möjligt att genomföra detta på Nygård. C Nordh handlägger.

§10 Övrigt.
a. Till FMCK Riksstämma i Helsingborg den 15-1 714 -94 anmäles M Olsson, C Nordh,

R Nordh, K Persson och G Palm.
b. Valberedningens förslag till Riksstämman genomgicks. Inga invändningar från vår sida.
c. Viss möjlighet till organiserad enduroträning finns på övningsfältet i Ystad. Vi skall

tillställa myndigheten en skrivelse om att fä använda oss av denna möjlighet. Traningen
skall i så fall ske under samma premisser som gäller för Revingehed och med körtill-
fälIena noterade i "Gula Kalendern". Svend Jörgensen är beredd att ställa upp som vår
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kontaktman med regementet. A Hansson och C Fäldt sammanställer skrivelsen.

§11 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte enligt schema onsdagen den13/4 -94.

§12 Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla för visat intresse, och förklarade mötet avslutat.


