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Protokoll ordinarie styrelsemöte 

Möte: Styrelsemöte 2020:03  

Tid: 2020-05-05, 18:00 – 19:30 Plats: Mötet hålls via Teams 
  

Närvarande: 
Rasmus Persson (RP)  Kårchef 
Tobias Hansson (TH)  Vice Kårchef, kassör 
Staffan Björk (SB)                     Sekreterare 
Christer Holmquist (CH) Ledamot 
Anders Larsson (AL) Ledamot 
Allan Gustavsson (AG) Ledamot   
Christian Ternblad (CT) Suppleant 
Lars-Göran Forsberg (LF)        Adjungerad  

 
Frånvarande: 
Mats Palm (MP) Ledamot  
Anders Jansson (AJ) Suppleant 
 
Övriga närvarande: 
 

Dagordning 

1.§ Mötets öppnande.  

TH öppnade mötet. 

 

2.§ Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 

Ja, mötet är stadgeenligt kallat. 

 

3.§ Utsedda att justera protokollet 

AL och TH utses till att justera protokollet. 

 

4.§ Godkännande av föreslagen dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

5.§ Uppföljning från föregående styrelsemöte samt beslutslogg. 

Inget att följa upp. 

 

6.§ Ekonomi, budgetuppföljning 

6.1.§ Genomgång av senaste resultatrapporten 

Rapporten gicks igenom. 
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6.2.§ Ekonomistatus/rapport från sektionerna. 

Gröna sidan 

Skopa och kompressor har köpts in. 

Touring 

Inget att rapportera. 

Enduro 

 Kostnaderna ligger hittills på ca 5% av årsbudget. 

 

7.§ Gemensamma styrelseärenden 

Genomgång stadgarna, RP arbetar vidare med stadgarna, beräknas klart hösten 2020. 

Årsmötesprotokollet, Stefan Sjöholms signatur saknas. Skrivs under inom kort.  

7.1.§ Kansli/Post 

Larmkort och nycklar 

Nya larmkort är beställda.  

7.2.§ Medlemsystemen 

Flertal behörigheter behöver uppdateras, TH har uppdaterats till huvudadministratör i 

IO. 

SB och TH deltog vid Webbutbildning i IO  

7.3.§ Myndighetskontakter  

Kontaktlistor till FM mm samt ansvarsfördelning inom styrelsen. 

Vilka områden skall ha kontaktpersoner och funktionsadress. 

 FMCK Malmö: 

 Gröna sidan: Avtalshandläggning,  FortV, FRIV m.fl. 

 Enduro: FortV, UtbStödE, Länsstyrelse Polismyndigheten, Lunds kommun m.fl. 

  AL, (länsstyrelsen tävlingsledaren), Mikael Larson (bokning Revinge) 

Klart senast vid styrelsemöte 2020:04 

7.4.§ Gemensam utrustning & materiel 

BMW (mc) skall besiktas senast 30 juni.  -MP  

Nya traktorn är trafikförsäkrad fr.o.m. 2020-04-14.   
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8.§ Gemensam kommunikation inkl. hemsidan 

Medlemsvillkoren på hemsidan uppdaterade den 25/4.  

Facebook villkor diskuterades. Diskussionen fortsätter i resp. verksamhetsgrupp. 

 

9.§ Gröna sidan  

All föreningsverksamhet är inställd. 

9.1.§ Rekrytering 

Rullar på med begränsningar kopplat mot covid-19. 

9.2.§ Drift underhåll Robothallen 

          Visst behov finns åtgärdslista upprättas inom gröna sidan.  

 

10.§ Enduro & Revinge 

10.1.§ Träningsaktiviteter 

Träning bedrivs på de tilldelade tiderna. Depåerna delas så att det aldrig är fler än 50 

personer på plats. 

10.2.§ Ungdomsverksamhet 

Träning pågår, dock är all tävlingsverksamhet inställd av SVEMO tills vidare. 

10.3.§ Tävlingar 

           Ansökt om att arrangera två tävlingar, Sydendurocupen 6 september, och  

Revingekåsan 12 december. 

10.4.§ Drift & underhåll Revinge 

Arbetsgrupperna är etablerade, men formerna och arbetet är under uppstart. 

10.5.§ Specifik kommunikation Enduro & Revinge 

Åtgärder på grund av Corona pandemin har vidtagits, bl.a. maximerat antalet personer 

till 50 vid varje träningspass. 

 

11.§  Civil verksamhet & trafiksäkerhet  

Ingen verksamhet för närvarande.  
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12 § Övriga frågor  

Ett arbete med att komplettera FMCK Malmös historia med bl.a. hedersmedlemmar 

pågår. 

 Svedala Motordag, FMCK Malmö kommer att deltaga den 29/8. 

 Totalförsvarets dag, FMCK Malmö kommer att deltaga. 

 Sommaravslutning prel. v.24. 

 Förordnande för den som bokar Revinge skall tas fram. 

 

13 § Nästa möte: 

Datum: 2020- 06-02   

Tid: 18.00 

Plats: ESO (enligt senare order) 

 

14 § Mötet avslutas.  

 TH förklarar mötet avslutat. 

 

 

Protokollet skrivet av: 

   

Staffan Björk 
  

  

Protokollet justerat av:  

  

   

Tobias Hansson   Anders Larsson 
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Verksamhetsrapport Enduro & Revinge 

 

Verksamhetsområdets organisation 

Verksamhetsområdets uppstart fortgår och vi har haft uppstartsmöten med samtliga 

områden. 

Materialgruppen är igång och inledande inventering av vårt material har gjorts. 

Serviceteamet för fordonen har inlett sitt arbete med vår nyinköpta traktor. 

Bangruppen är under fortsatt uppstart och organisationen håller på att finna sina former. 

Tävlingsorganisationen haltar till viss del på bemanningssidan, samtidigt har vi inte tryckt på 

särskilt hårt för att ta in nya medlemmar nu, då vi ännu inte vet hur säsongen kommer bli - 

se mer nedan. 

Träningsverksamhet 

Till följd av Corona-restriktionerna har träningsverksamheten delats upp i olika körpass samt 

olika depåplatser. Detta har medfört att vi hittills har kunnat erbjuda körtillfällen för samtliga 

som anmält sig till träningstillfällena, även gästtränande, utan att överstiga folksamlingar på 

mer 50 personer på var plats.  

En större underhållsinsats gjordes på Revinge söndagen den 26 april inför det tidigare 

förväntade sommaruppehållet. Dock fick vi extra tilldelning i maj-juni till följd av de inställda 

övningarna så nu läggs delar av banan om för att vi inte skall köra sönder de åtgärdade 

delarna innan de satt sig. 

Tävlingsverksamhet 

All tävlingsverksamhet är tillsvidare avlyst i Sverige av SVEMO. Det har indikerats att ett nytt 

beslut skall tas för tävlingar under sommarperioden men det verkar osannolikt att man 

kommer släppa på denna restriktion. Dock har vi förberett hösten, för det fall att 

restriktionerna släpps, lämnat in ansökningar till berörda myndigheter för tävlingar i höst. 

Primära tävlingsdatum är 6 september för Sydendurocupen 12 december för Revingekåsan. 

Ekonomi 

Maskinhyra under arbetsdagen 25 april kommer, en del har fakturerats redan. 

Träningstillfällena för USM-gruppen som betalas av klubben, 4 budgeterade tillfällen avsatta, 

kommer sannolikt att utnyttjas under årets första del i avsaknad av tävlingsverksamhet. 

Inget besked från FortV om hyror för tävlingarna 2019 har inkommit, och har ej heller 

efterfrågats från vår sida. 
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Tävlingsansökningar för hösten, estimerat 2300:- för LST och 700:- för Polisen som skall 

betalas nu, SVEMO och FortV betalas senare. 

 

// Anders Larsson  
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