
Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE

Möte:
Tid:
Plats:

Närvarande:
Rasmus Persson
Tobias Hansson
Mikael Larson
Christer Holmquist
Mats Palm
Anders Bjermo
Christian Ternblad
Anders Larsson

Frånvarande:
Johan Hägg

Övriga närvarande:

DAGORDNING

2019-04
2019-08-27 18:00
MFFC Husie

(RP) kårchef
(TH) vice kårchef, kassör
(ML) ledamot, sekreterare
(CH) ledamot
(MP) ledamot
(AB) ledamot
(CT) suppleant
(AL) suppleant

(JH) ledamot

1. Mötets öppnande: RP

2. Stadgeenligt kallat: RP

3. Information om styrelsemötesrutiner: RP

4. Godkännande av dagordning: RP
Dagordningen reviderad på sätt att det påbörjade strategiarbetet ges ett större utrymme i dagens
möte. Se piunkten Styrelsearbete.
Punkter som strukits lämnas obehandlade och/eller skjuts upp till kommande styrelsemöte.

5. Föregående protokoll: RP
Utan åtgärd

5.1. Beslutslogg: RP
Uppföljning

6. Ekonomi, budgetuppföljning: TH

6.1. Balans- och resultatrapport gicks igenom översiktligt.

6.2. Lån Malmö stad: CH
Beslut om avskrivning 30% d v s 54 000 skrivs av vilket medför en återstående skuld på
126 000 kr som ska återbetalas. Ett argument för avskrivning var bl a andelen ungdomar i
föreningen.
Beslut: Avsätta medel ur våra fonder för att betala utestående faktura.

6.3. TH avslutade Officedepot 30 juli 2019.

6.4. Senaste tidens inköp
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Tillförsäl<ra fortsättningsvis att vi har I<ontroll på den totala I<ostnaden för att att undvil<a
"överrasl<ningar' .

6.5. Sl<aUeverl<et
Underlag för fullmal<ter för TH, Rr, AB har inte blivigt rätt oeh sl<all uppdateras.

6.6. Fonder: TH
rlaseringsmöte med Swedbanl< inbol<at till 12 sepember. Inför mötet sl<avi förbereda en
plan med en tidsram hur vi avser använda vårt sparande oeh vill<en risknivå 'vi ska lägga
vårt sparande på. Mötet med Swedbanl< ligger sedan till grund för kommande
styrelsebeslut.

7. Styrelsearbete

7.1. Uppföljning I<årstämma
Sl<apa arbetsbesl<rivning för uppföljning av I<årstämmor.

7.2. Arbetsformer och rutiner
Uppföljning strategidiskussion.

"------ Beslut: att avsätta större delen av dagens möte för att följa upp det påbörjade
strategiarbetet under CH:s ledning i avsikt att fastställa arbetsformer för bl a fortsatt
styrelsearbete.

7.3. Kansli

7.3.1. Genomgång av föregående månads inkomna post: TH

7.3.2. Nyel<lar oeh larml<ort: TH
Ytterligare nyeidar kan behöva beställas.

7.3.3. Fullmakt hos Posten
TH, RP, AB, AL är registerade att hämta post i föreninges namn. Giltig till
2020-03-30.

7.4. MyClub medlemsregister
Vi byter medlemshanteringssystem. En interimslösning är på plats som driftas fram t o m
augusti ut. Därefter införs ny rutin baserat på MyClub.

7.5. Resursbeställning / årsplan 2020
Inskickas till Friv senast 16 augusti. Bokningar Revinge inskickade (ML).

8. Kommunikation: ML

8.1. Medlemskommunikation, enkät
För att stimulera och öka kontakten mellan styrelsen och medlermmar har vi utformat ett
enkelt kontaktformulär (Svarsformulär)

8.2. Rutiner och kanaler
Del av kommunikationsstrategin som handläggs under det övergripande strategiarbetet..

9. Hemsidan

9.1. Historile Mr, GE
~

9.2. Regler Re'vinge fören Ida reglerna

9.3. Medlemskort information om av som gäller
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Frivilliga Motorcykelkåren
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9.4. Medelemsansökan lägga till så man bara kan ansöka om att bli medlem.

10. Utbildningar

10.1. Rekrytering: AB, RP
Rekyteringsstopp 47 bat
10 kursansökningar inskickade till Riks. Goda chanser att alla kommer med enligt Riks.

10.2. Utbildning egenkontroll
Ulf Rolin söks för utbildning och start.

11. Medlemsfrågor

11.1. Utländska medborgare
Medlemskap utreds vidare av RP rned Riks

11.2. Ungdom: AL
Grupper växer kontinuerligt. Fler ungdomsledare måste rekryteras för kontinuiteten.

11.3. Premiering av medlem, stående punkt
Vissa medlemmar identifierade för premiering. Vidare hantering tas upp i samband med
vår strategidiskussion.

11.4. Utlämning av utmärkelser
Löses under hösten: RP, TH

11.5. Medlemsenkät: ML
Avser träning på Revinge: inkomna synpunkter adresseras i samband med
strategidiskussionen.

12. Höf/Robothallen

12.1. Körspåret
Vägen ner till spåret felanmäld på nytt. Fortfarande ingen åtgärd.

12.2. Robothallen

12.2.1. Skylt in till området, UtbStödE.
FMCK skylten nerplockad, möjligheterna för alternativa lösningar söks.

12.2.2. Arbetsmiljörond
Frågan om spolplats adresserad.

12.3. Tränings- och övningskalender

12.4. Rutin för öppning av Höf
TH, RP, MP utformar. Inget nytt, målet är dock att få iordning på detta innan sommaren.

12.5. Regler körspåret
Ett regelverk är utarbetat. Innan det införs ska delar av regelverket bekräftas och
synkroniseras med den ansökan om banlicens som är påbörjat.

13. Enduro/Revinge.
13.1. Tävlingar: AL

13.1.1. Bekräftat klart: Sydendurocupen 14 september, Revingekåpsan 16 november.
Information om LST/Miljöbegränsningar: ärendet löst vilket innebär att vi kan
forsätta som planerat.

13.1.2. Gratifil(ation till tävlingsfunktionärer: 'ii bör ö'ierväga detta inför nästa tävling.
13.1.3. Redovisning turer kring beställningen av Hjärtstartare.
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13.1.4. Redovisning av sjukvårdskrav för tävlingar, investeringsbehov, etc. Samråd med
Svemos förbundsläkare har gett oss klarhet till vår väg framåt.

13.2. lränings- och övningskalender

13.2.1. Höstsäsongen påbörjad enligt den preliminära bokningsplanen, bekräftat med C
Bergh.

13.2.2. Medlemskontroll genomförd på Revinge med anmärkningar.
Förslag: fler organiserade kontroller på Revinge, aktivt drivna från styrelsen.

13.3. Möte med Fortv/P7

14. Utrustning/Materiel

14.1. Inventarier

14.1.1. Blästern
Allt klart utom det sista som skall hämtas.

14.1.2. Elverk
Det begagnade elverket inköpt från Tools placerat i ladan på Revinge.

14.2. AlV-släpet: ML
Fel åtgärdade och besiktigat i juli.
Släpet är registrerat som bromsat släp i registreingshandlingarna. AlV-center kontaktade
och de arbetar för omtypning av släpet inför kommande besiktning 2021.

15. Övriga frågor

15.1. Företagsbensinkort för organiserad verksamhet, beställt 2 st, och ett kort för fr a tävlingar
eller annan verksamhet utanför Husie/Höf. Ett kort har kommit, lite justerningarna med
autogiro mm kvarstår.

15.2. Inköp av profilprodukter
Prisförfrågan på reflexer har tagits in.
Muggar? Vik? termos?

15.3. Förfrågan om "öppet forum"
Medlemmar har framfört ett önskemål om ett ett medlem-/styrelsemöte för att få svar på
några frågor och problemstälningar som förts fram under försommaren/sommaren.

16. Nästa möte: MFFC Husie måndag 23 september 2019 kl 18-21

17. Mötets avslutande: RP

18. Strategi: CH
Efter det förkortade styrelsemötet öppnades mötet för diskussion av det påbörjade strategiarbetet
och för fastställande av plan för fortsättningen.

Bilagor

Bilaga 1: <uppdateras kommande månad>
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Ra us Persson,
Karchef

Protokollet skrivet av Mikael Larson

Christer Holmquist
Justeringsperson
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