
Protokoll ordinarie styrelsemöte 
Möte:  Styrelsemöte 2022:09 
Tid:  2022-10-24 18.00-21.00 
Plats:  Teams 
Deltagare: 

Namn Signatur Roll Närvarande Frånvarande 

Tobias Hansson TH Kårchef/Kassör X  

Anders Larsson AL Vice kårchef X  

Staffan Björk SB Kassör X   

Christian Ternblad CT Ledamot X   

Mats Palm MP Sekreterare X   

Allan Gustavsson AG Ledamot  X 

Mikael Larson ML Ledamot X   

Johan Andersson JA Suppleant X  

Christopher Elg CE Revisor   X 

Rolf Björkdahl RB Revisor  X 

Jonas Hallström JH Adjungerad X  

Jarno Väresmaa JV Inbjuden, § 19.4 X  

 
1 §   Mötets öppnande 

Tobias Hansson öppnade mötet  
2 §   Frågan om mötet är stadgeenligt kallat 

Mötet är stadgeenligt kallat. 

3 §   Utsedda att justera protokollet 

Christian Ternblad och Mikael Larson utses till att justera protokollet. 

4 §   Godkännande av föreslagen dagordning 
Dagordningen godkändes. 

5 §   Uppföljning av föregående styrelsemöte 
5.1 §     Föregående protokoll är ej justerat 

5.2 §     MP Malmö stad och Lunds kommun skall ha kontaktuppgifter och 

årsmötesprotokollet. 

Bordlägges till 2023 

5.3 §     SB Behörigheter i IO och MyClub uppdateras. 

Pågår IO är kontaktade  

6 §   Ekonomi och budgetuppföljning 

6.1 §     Genomgång av den senaste resultatrapporten 

SB gick igenom ekonomin 

För mer detaljerad information se resultatrapporten. 

6.2 §     Ekonomistatus / rapport från sektionerna 

6.3 §     Gröna sidan 

Inget speciellt 

6.4 §     Enduro-Revinge 

Inget speciellt 

6.5 §     Övergripande 

Inget speciellt 

  



 

7 §   Gemensamma styrelseärenden 

7.1 §     Iordningställa SharePoint – måste komma igång, fördelning och slutdatum 

MP och TH kontaktar CE ang historiska dokument 

MP tar kanslitjänst. Pågår 

SB tar ekonomi. Pågår 

CT tar verkstadsgruppen. Pågår 

TH tar Styrelsen och stadgar. Pågår 

ML tar Kommunikation. Pågår 

ML tar Enduro. Pågår 

Mailkonto på one.com stängs ner under v.44 

8 §   Kansli/Post 

SB har fått tillgång till kansliet 

9 §   Medlemssystemen 

 ML administrerar medlemsansökningar, i samarbete med SB 

10 §   Myndighetskontakter 

10.1 §     AL informerar om myndighetskontakt med Länsstyrelsen och Lunds Kommun ang 

tävling 

Fortgår men långsamt. Efter att först ha pratat med LST under september månad blev vi 

till slut hänvisade till Miljöförvaltningen i Lund. Efter att ha pratat med Lund under 

oktober månad så kom de nu fram till att det skall gå via LST- igen. Nu är vi i kontakt med 

LST. 

11 §   Gemensam utrustning och materiel 

11.1 §     Arbetet med att sammanställa inventarieförteckningen är i princip klar, endast de 

senaste inköpen skall läggas in. När förteckningen är klar kontaktar AL 

försäkringsbolaget. Även det övriga försäkringsskyddet skall ses över. AL har mandat att 

se över ev flytt av vissa försäkringar  

Status: Har varit i kontakt med flera bolag (6 stycken) men det är bara två som nappat 

och återkommit med att de är intresserade av den typ av försäkring som vi behöver, 

Länsförsäkringar och IF. Har ännu inte fått offerterna från dem utan inväntar dessa. 

12 §   Gemensam kommunikation inkl. hemsidan 

12.1 §     Hemsidan ses över kopplat till en ny kommunikationsplan och CMR. 

         Arbetet med CMR pågår.   

13 §   Medlemsfrågor 

13.1 §     Medlemspremieringar 

Avtackning av Stefan Sjöholm för arbetet med banan på Revinge och Rasmus Persson 

fd. kårchef gick av stapeln på Revinge den 15/10. Börje Samuelsson från Riksstyrelsen 

fanns på plats för medaljutdelning för de som inte fått dessa på grund av pandemin. 

 

Aktivitet för att tacka ordonnanser som varit med på uppvisningar under de senaste 

åren är bokad till den 3/12 på Racehouse i Malmö 

beslut: kostnad ca 700 / deltagare för 15 deltagare 

  



 

14 §   Gröna sidan 

14.1 §     Ordonnansverksamhet samt Mc 258 

Frågan om det är tillåtet att köra Mc 258 i annat än ordinarie körställ vid t.ex. 

körträning på Revingehed har väckts.  Frågan kommer att tas upp med verksamhet 

SÄK och FMCK Riks. 

TH fortsätter arbetet med att få till en långsiktig lösning 

14.2 §     Besiktning MC 258 är genomfördes vecka 40 med bra utfall.    

14.3 §     Planeras för ordonnansverksamhet den 18–19/11 

15 §   Rekrytering 

15.1 §     CT tar kontakt med Morris Packer om status. Uffe Sjölin har anmält intresse för att 

syssla med CMR 

15.2 §     FMCK Malmö medverkade vid rekrytering på Mikaeli marknad i Sjöbo med 3 

deltagare 

16 §   Drift och underhåll Robothallen 

Inget att rapportera 

17 §   HÖF inkl. körspåret 

17.1 §     Styrelsen jobbar för att kunna använda nedre grinden i stället för grinden där uppe 

Pågår 

17.2 §     AG ser över om arbetsdag på HÖF 

Status? 

17.3 §     Vi är kallade till arbetsmiljörond den 28 november 

TH och ev CT kommer att närvara 

17.4 §     Förnyad ansökan om bantillstånd  

Förnyat och betalt 

18 §   Specifik kommunikation Gröna sidan 

Inget att notera 

19 §   Enduro & Revinge 

19.1 §     Träningsaktiviteter 
JE68 stod som värd för demo och provkörning av KTM:s enduromc i samband med 
ordinarie träning 22 oktober. 
Det enklare klubbeventet på Revingehed 15 oktober blev en stor framgång med 
många deltagare. 

19.2 §     Ungdomsverksamhet 
Ungdomsverksamheten har noterat ett tapp. Vi söker lösningar.  
Träning i samarbete med Frans Löfquist genomfördes den 22/10 

19.3 §     Tävlingar 

Planering påbörjad inför USM/SM i samarbete med FMCK Hässleholm maj 2023. 

19.4 §     Föreningsutveckling, enduro 

Förslag: fysisk utveckling 

Jarno Väresmaa presenterar sin idé till ett breddat föreningsutvecklingsarbete med 

speciell inriktning på mc-riktad fysisk utveckling som underlag för en möjlig 

samverkan med JV 

Utarbetat förslag presenterades. Styrelsen ser bra möjligheter i förslaget både för 

den breda medlemskåren men fr a för vår inriktning mot ungdomar.  

ML och JV vidareutvecklar förslaget för bl.a. ett program för mer organiserat 

ungdomsstöd. 

  



 

19.5 §     Tävlingsorganisation 

Under utveckling. Tävlingsfunktionärsutbildning påbörjad med inledande träff 3 

oktober. Resterande utbildningsmoment sker digitalt med en avslutande i samverkan 

med fackman, planerad till 12 januari 2023. 

19.6 §     Styrgrupp 

Fört att stärka Enduro & Revinge-sektionen kommer vi att ta hjälp av Skåneidrotten i 

syfte att primärt skapa planeringscykler på kortare och längre sikt. 

Planeringskonferensen planeras till mitten av januari 2023. 

19.7 §     Drift och underhåll Revinge 

Organisation för områdes- och zonvärdar stärkt inför höstsäsongen. Vi avser stärka 

vår maskinpark. 

Framtagande av underlag för beslut pågår, ML. 

19.8 §     Specifik kommunikation Enduro & Revinge 

Inget speciellt 

19.9 §     Träningsläger 

Tvådagarsläger i samarbete med Franz Löfquist fastlagt till helgen 19–20 november, 

Revingehed lördag, Ilstorp söndag. 

20 §   Civil verksamhet & trafiksäkerhet 

20.1 §     Touringverksamhet 

Försöka få till grusåkande. 

 Evenemang gällande Gruskörning med JE68 och Erikssons trafikskola den 12/11. 

Publiceras på FMCK Malmös Facebook MP 

20.2 §     Trafiksäkerhetsarbete 

ta fram mer infomtrl om trfsäkerhet 

21 §   Övriga frågor 

Julbord: Troligtvis onsdagen den 14/12 antal platser 20st, Sponsring av avgift beslutas vid 

senare tillfälle 

Julbrev sätts ihop och skickas ut under v.47–48 TH  

22 §   Nästa möte 

Datum:   2022-11-14 

Tid:  18-21 

Plats:  Husie/Teams 

23 §   Mötet avslutas 

Tobias Hansson avslutade mötet. 

Protokollet skrivet av: 

 

Mats Palm 

 

Protokollet justerat av: 

 

 

Christian Ternblad   Mikael Larson  

 


