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Protokoll från telefonmöte

Möte:
Tid:
Plats:

2019-07
2019-11-1118:00
Distans - Telefon

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:

Mötespunkter

1. Mötet öppnande

2. Uppföljning strategin

2-.1. Enduro sidan
CH informerade. Några som varit drivande redan tidigare är med i arbetsgruppen, man
kommer även försöka få in andra. En del förfrågningar kommer att skickas ut.

2.2. Gröna sidan - Inget nytt

2.3. Civila sidan
En person har anmält intresse för att hjälpa till med touringverksamheten.

3. Enduro/Revinge.

3.1. Överanvändning av träningsområde.
Körspåret på Revinghed har extremt hög belastning och vissa delar är väldig nedkörda,
en del områden avstängda och spåret har flyttats. En del återställning har skett. Behov av
en lösning på för att minska skadorna på fältet.

3.2. Träningstider för 2020
Oklart vart detta står, RP undersöker med AL

4. Ekonomi, budgetuppföljning: TH

4.1. Balans- och resultatrapport samt estimat gicks igenom.
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4.2. Fonder: TH

Fonderna hos Nordea är uttagna. Behov av att fatta ett beslut om vilka fonder som skall
köpas. Skall fastställas på nästa styrelsemöte.

5. Kansli

5.1. MFFC
Gick igenom senaste protokollet, ingen representant deltog vid mötet. Riks Hemvärns
chefen kommer till Malmö.

5.2. MyClub medlemsregister

TH redogjorde kort om webbutbildningen, Myclub har en del bra funktioner dock saknas
tillgång för den lokala kåren att nyttja dessa pga extra kostnader som ej kan faktureras
lokal kår då det är Riks som är avtalspart med MyClub. Det skall förhoppningsvis lösas
längre fram.

6. Höf/Robothallen

6.1. Körspåret
Behov aven del arbete och återställning innan vintern och tjälen kommer.

6.2. Regler körspåret

RP har skickat ut och kort redogörelse har skett.
Planeras att fastställas vid nästa möte, samt införas i samband med banlicens.

6.3. Behov av ny kompresor till hallen

Skall tas upp i samband med budgetarbetet för 2020

7. Julbordet

TH bokar upp 20-30 platser i förväg för att garantera plats till oss.
RP bjuder även in Kårens Hedersmedlemmar.

8. Nästa möte: Skall se i börja på december, TH tar fram excel för att finna tid som passar. Mötet

skall ha fokus på ekonomi dels fonder men även budget och framtagande av ny kontoplan för
2020 med de nya verksamhetsområdena.

9. Mötets avslutande

Christer Holmquist
Justeringsperson

Protokollet skrivet av Tobias Hansson
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