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Mötesprotokoll 

ENDURO REVINGE 

 

Deltagare: Anders Larsson 

 Martin Djignagård (på telefon) 

 Mikael Larson 

 Staffan Björk 

 Björn Sederblad (på telefon) 

 

Datum: 2020-07-02 

Tid: 18.00-19.30 

Plats: Landskrona 

 

Medlemsantal – Status 

Maximalt antal vuxna träningslicenser är 215 st. I dagsläget är detta antal är uppnått. 

Medlem/blivande medlem som önskar lösa träningslicens har möjlighet att ställa sig i kö. 

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

 

Banunderhåll  

Bangruppen har haft ett möte 28/5. 

Det kommer läggas ett antal nya sträckningar som kommer att köras in när verksamheten startar 

igen i augusti. 

Sektion 4 kommer framöver, som komplement till en banslinga, även innehålla olika 

aktivitetsområden för övningar. Ungdomsgruppen har ansvaret för denna del av området vad gäller 

bansträckning och underhåll. 

Frågan togs upp om en ny/återetablering av en teknikslinga. Det har diskuterats i bangruppen men 

slutligt beslut är ej taget men det finns med på agendan framöver att se över detta. 

Banunderhållets ”kärntrupp” utgörs av 3-4 personer, gruppen behöver utökas.  
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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? Informationen bör 

kommuniceras regelbundet. Vid de ”stora” arbetsdagarna kan närvaroregistrering ske på plats. 

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

träningslicens. 

Hur ser behovet av arbetsinsatser ut under ett normalt verksamhetsår? Denna fråga skall diskuteras 

på ett separat möte, förslagsvis i slutet av september, med målsättning att sätta de mätetal som vi 

skall använda från 2021 och framåt. 

 

Tävling 

FMCK Malmö arrangerar Sydenduro deltävling den 6/9. 

Tillståndsansökan är skickad in till polisen, Fortverket och Länsstyrelsen har redan gett tillstånd. 

Det behövs funktionärer för att genomföra våra tävlingar, som förberedelse inför höstens tävlingar 

kommer vi inom kort att gå ut med en intresseanmälan till medlemmarna för att verifiera att vi 

kommer ha resurser för att genomföra dessa.  

Vi kommer under hösten också se om det finns intresse från medlemmar att gå en 

funktionärsutbildning inom SVEMO, vilket är det första steget för att kunna ta på sig mer formella 

roller i samband med tävlingar. 

Ett aktivt samarbete mellan klubbarna i vårt närområde skulle underlätta med att besätta vissa 

funktioner, t.ex. tävlingsledare. 

 

Miljö och säkerhet 

Miljöcertifiering, Revinge blev godkänt, HÖF är godkänt sen tidigare. Svemo har inte skickat 

dokumentet ännu. 

En 10-fots container kommer att ställas upp på Revinge inom kort. 

Hjärtstartaren skall också komma på plats inom kort. 

 

Materiel - Utrustning 

Traktor 

Materielgruppen skall färdigställa traktorn, bl.a. skall hydrauliken ses över. Traktorn måste vara klar 

när bangruppen startar sitt arbete inför höstens träningar och tävling. 

Radioapparater 

Sven Thornander har beställt nya batterier. 
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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. 

SB och ML arbetar vidare med detta. 

Klubbtröjor 

Vi kan erbjuda klubbtröjor till självkostnadspris. Första beställningen är levererad och distribueras ut 

av Martin i samband med nästföljande träningstillfällen. 

 

Startegi -Framåt 

Hur administrera träningar framöver?  

2 depåer om 50 personer, samt ungdomsdepå. 

ML formulerar vad som gäller inför starten i höst. 

 

 

Vid mötesprotokollet 

Staffan Björk 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


