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PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE

Möte:
Tid:
Plats:

2019-06
2019-10-2818:00
MFFC Husie

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

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

Frånvarande:
Anders Larsson
Johan Hägg

(AL) suppleant
(JH) ledamot

Övriga närvarande:

DAGORDNING

1. Mötets öppnande: RP

2. Stadgeenligt kallat: RP

3. Godkännande av dagordning: RP

4. Föregående protokoll: RP

4.1. Beslutslogg: RP
Inget nytt

5. Ekonomi, budgetuppföljning: TH

5.1. Balans- och resultatrapport

5.2. Fonder: TH
TH informerar

6. Styrelsearbete
6.1. Mikaels arbetsuppgifter i behov atatt fördelas.

Uppföljning i samband med implementering av strategiarbetet.

6.2. Arbetsformer och rutiner
Uppföljning strategidiskussion, arbetet fortgår och förslag skall vara klart till nästa möte.

Beslut: ATT indela föreningens verksamhet i separata Verksamhetsområden/
Avdelningar.

Beslut: ATT anta "Förslag till arbetsformer och rutiner för en uppdelad
organisationsstruktur" samt "Förslag till förändrad struktur för FMCK Malmö" med av
styrelsen diskuterade ändringar.
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Beslut: ATT styrelsen ska starta uppdelningsarbetet idag.

Beslut: ATT uppdelningen träder i kraft per den 1 januari 2020

Beslut: ATT skapa och administrera medlemsutskick och uppdelningsinfo. RP

6.3. Kansli
6.3.1. Genomgång av föregående månads inkomna post: TH

6.3.1.1. julbord
Beslut: ATT skapa inbjudan, senast 3 nov RP

6.4. MyClub medlemsregister
Ytterligare webutbildning 9 november TH

6.5. Arsrapport till Riks
Skall vara inlämnat 10 november RP

7. Kommunikation & Hemsida

7.1. Medlemskommunikation, enkät
För att stimulera och öka kontakten mellan styrelsen och medlermmar har vi utformat ett
enkelt kontaktformulär (Svarsformulär) Gicks igenom på mötet.

7.2. Regler Revinge - förenkla reglern AL AB

Bordläggs till nästa möte

8. Medlemsfrågor

8.1. Medlemshantering, administration -

Beslut: ATT medlems- eller träningsavgifter tas inte emot via swish.

8.2. Utländska medborgare
FMCK Malmö avser att skicka in motion i ärendet till nästa riksstämma. RP

8.3. Premiering av medlem, stående punkt

8.4. Utlämning av utmärkelser
Löses i samband med årsmötet 2020, föregående beslut om Julbord upphävs. RP

8.5. Förfrågan om "öppet forum"
Frågan upptas i strategiarbetet

9. Höf/Robothallen

9.1. Rutin för öppning av Höf och robothallen
TH, RP, MP utformar. Inget nytt, Skjuta fram tills vi inför nya reglerna för HÖF och
strategin är på plats.

9.2. Regler körspåret
Ett regelverk är utarbetat. RP sänder ut inför nästa möte.

Planeras att införas i samband med banlicens.

10. Utbildningar

10.1. Rekrytering: AB

AB informerar.
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10.2. Utbildning egenkontroll
Ärendet kvarstår. FriV äger ärendet.

11. Enduro/Revinge.

11.1. Ungdom: AL
Bordlägges till nästa möte

11.2. Överanvändning av träningsområde.

Diskussioner kring hur föreningen kan strypa slitaget på terrängen.

Förslag, driva frågan om avlastande ytor att köra på under kortare tidsperioder och utöka
banområdet över tiden. AL

11.3. Tävlingar: AL
11.3.1. Revingekåpsan 16 november

Tävlingen ställd i brist på funktionärer.
11.3.2. Gratifikation till tävlingsfunktionärer: vi bör överväga detta inför nästa tävling ..

Se nedan inköp av profilmaterial. Se 12.1 samt 13.2
11.3.3. Redovisning av sjukvårdskrav för tävlingar, investeringsbehov, etc. Samråd med

Svemos förbundsläkare har gett oss klarhet till vår väg framåt.
En del sjukvårdsmateriel har skänkts till föreningen av Arrie snickerier.

11.4. Tränings- och övningskalender
NIL

12. Utrustning/Materiel

12.1. Inköp av profilprodukter
Förslag om att köpa in runda reflexer med FMCK logga samt vikmuggar med tryck enligt
förlag på mail, riks är tillfrågade men har ej kommit något svar.
Beslut: Vi beställer 500 reflexer samt 250 vikmuggar. TH
Frågan kvarstår

13. Övriga frågor

13.1. Civila MC i avtal för MSB.

13.2. Medlemskort

13.3. Träningsläger Revinge
Beslut: FMCK Malmö avser att subventionera en större del av anmälningsavgiften för
detta AL tar fram exakta uppgifter och återkommer beslut avses tas på mail.
Beslut om exakta uppgifter har inte kommit per mejl.

13.4. FMCK Hässleholm
Frågan har lyfts från medlem inom föreningen om vi skulle bjuda i FMCK Hässleholm till
att träna på Revinge kopplat till deras rådande situation.
Beslut: AL driver detta ärendet, skall stämma av med bangruppen om vad spåret klarar
av. Därefter har AL fullt mandat från styrelsen att ta beslut i frågan.

AL har samverkat med bangruppen

Beslut: ATT inte automatiskt låta förarna från Hässleholm köra hos oss på sina
medlemskap i Hässleholm.
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14. Nästa möte: 11 nov 2019 per telefon

15. Mötets avslutande: RP

Bilagor - inga bilagor

Tobias Hansson
Vice Kårchef

Christer Holmquist
Justeringsperson

Protokollet skrivet av Rasmus Persson
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