
                    

Mötesprotokoll

ENDURO REVINGE

Deltagare: Anders Larsson

Stefan Sjöholm

Ulf Bengtsson

Mikael Larson

Staffan Björk

Christer Holmquist (på telefon)

Datum: 2020-05-14

Tid: 18.00-20.00

Plats: Tools i Lund

Medlemsantal – Status

Maximalt antal vuxna träningslicenser är 215 st. I dagsläget finns det ca. 205 st. aktiva licenser. 

Barn/ungdomar, inkl. målsman ingen begränsning i antal i dagsläget.

Staffan håller koll på antalet licenser med utgångspunkt av antalet Anders meddelat.

Information om kontakter med Fortverket

Anders har haft samtal med samtliga tre personer som vi kan komma att ha kontakt med.

Banunderhåll 

Antal förare under en träningsdag har ökat markant jämfört med samma tid förra året.

Önskemål om ny eller delvis ny bansträckning på södra området.

Frågan om att anlägga ”träningsloopar” diskuterades.

Banunderhållets ”kärntrupp” utgörs av 4-5 personer, gruppen behöver utökas. Resurserna bör 
prioritera Svarta hål och Södra området.
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Medlemmarnas deltagande i arbetsdagar

Betydligt färre registrerar utfört arbete, än vad som verkligen arbetar på föreningens arbetsdagar.

Är vi tillräckligt tydliga med hur man skall redovisa sin arbetsinsats?

Ständigt informera om att allas insats behövs och att det ev. kan vara avgörande vid förnyad 
träningslicens.

Tidsträning

Förfrågan har inkommit om att anordna en tidsträning i början av juni. Gruppen anser inte att det är 
lämpligt i dagsläget och beslutar därför att svaret är nej. Kan ev. bli möjligt i framtiden i samband 
med Sydenduron.

Miljöcertifiering

Revinge blev godkänt, HÖF är godkänt sen tidigare.

Utbyte FMCK Malmö – Ljungby.

Ett bra initiativ att gå vidare med

HÖF

Hela HÖF är stängt t.o.m. 2020 v.35. Enligt FM får ingen verksamhet bedrivas.

Materiel - Utrustning

Traktor

Materielgruppen skall färdigställa traktorn.

Elverk

Johan Hägg har skänkt ett elverk till oss.

Radioapparater

Sven Thornander har inventerat och testat samtliga radioapparater och tillhörande utrustningen. 
Resultatet redovisas separat.

Sven ombeds ta fram ett underlag där samtliga batterier med en kapacitet på under 50% byts ut.

Årets budget innehåller 5.000 kr. till inköp av materiel.
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Tävlingsorganisation

Flera roller är inte bemannade. Anders kallar berörda till möte innan sommaren.

Kommunikation

Uppgradera och förändra regelverket för medverkan i Facebook sidan/gruppen? Frågan diskuterades 
i gruppen.

Förslag, nuvarande grupp begränsas till betalande medlemmar och en offentlig grupp ”pekare” som 
hänvisar till vår hemsida.

Klubbtröjor

Skall vi erbjuda klubbtröjor till självkostnadspris? Intresset undersöks.

Säsongsavslutning

 Enduro Revinge tar inget initiativ till avslutning i år på grund av rådande pandemi.

Vid protokollet

_____________________

Staffan Björk
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