
   
 

   
 

Protokoll ordinarie styrelsemöte 
Möte:  Styrelsemöte 2022:11 
Tid:  2022-12-05 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 

Eddie Ohlsson EO Adjungerad  X 

 
1 §   Mötets öppnande 

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

Mötet är stadgeenligt kallat. 

3 §   Utsedda att justera protokollet 

Staffan Björk och Mikael Larson utses till att justera protokollet. 

4 §   Godkännande av föreslagen dagordning 
Dagordningen godkändes. 

5 §   Uppföljning av föregående styrelsemöte 
5.1 §     Beslut om att adjungera Eddie Ohlsson togs vid föregående men saknas i 

protokoll 2022 10. 
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 

Beslut togs att köpa in nytt verkstadsmtrl för utbyte av slitet mtrl, nytt profilmtrl. 

Beslut togs att införskaffa hjärtstartare till Robothallen. ML kontaktar John 

Johannesson för beställning. 

6.4 §     Enduro-Revinge 

Beslut togs att köpa in elverk. JA 

6.5 §     Övergripande 

 

  



   
 

   
 

 

7 §   Gemensamma styrelseärenden 

7.1 §     Iordningställa SharePoint – uppföljning 

MP och TH kontaktar CE ang historiska dokument - Pågår 

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 

7.2 §     Kårstämma 2023 

Budgetunderlag tas fram av resp sektion till mötet 11 januari 2023 

Kårstämma genomförs 2023-02-13 1830 mer information kommer senare 

Verksamhetsberättelse, Verksamhetsrapport och plan tas fram av resp sektion. 

8 §   Årsrapport 

Till FMCK Riks ska vara inlämnad 30/11 

Status: är inlämnad 

9 §   Kansli/Post 

Inget att ta upp 

10 §   Medlemssystemen 

ML redovisar att arbete med att ta fram en app för medlemshantering pågår externt och 

kommer presenteras och testas i mindre grupp inom kort. Johannes Svensson leder arbetet. 

11 §   Myndighetskontakter 

11.1 §     Angående USM/SM 2023 

AL informerar om myndighetskontakt med Länsstyrelsen och Lunds Kommun ang 

tävlingen. 

Status: AL meddelade att ansökningarna är inskickade, inget svar än. 

11.2 §     Handläggning 

Fortifikationsverket har informerat oss om att de har 6 månaders handläggning 

avseende ”sidoärenden”. 

 

12 §   Gemensam utrustning och materiel 

12.1 §     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: klart Försäkring kommer att hamna hos Länsförsäkringar 

12.2 §     Inventarielistan måste hållas uppdaterad, dvs lägga till nya inköp och ta bort 

utrangerad mtrl. 

 

13 §   Gemensam kommunikation inkl. Hemsidan 

13.1 §     Hemsidan 

13.1.1 §     Ses över kopplat till en ny kommunikationsplan och CMR. 

Arbetet med CMR pågår.  



   
 

   
 

13.1.2 §     Stadgarna på hemsidan är gamla och styrelsesammansättningen ska 

uppdateras ML. 

Klart. 

14 §   Medlemsfrågor 

14.1 §     Medlemspremieringar 

Inget att ta upp. 

15 §   Gröna sidan 

15.1 §     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. 

Status: TH fortsätter arbetet med att få till en långsiktig lösning 

15.2 §     Planeras för ordonnansverksamhet den 18–19/11  

Status: genomförd med relativt få deltagare. 

16 §   Rekrytering 

16.1 §     CMR 

TH hoppar in och hjälper till. Länsstyrelsen har gett tillstånd för användning av 

inköpta mc. 

17 §   Drift och underhåll Robothallen 

Inget att rapportera. 

18 §   HÖF inkl. körspåret 

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

Pågår. 

18.2 §     Rapport arbetsmiljörond den 28 november. 

TH och ev CT deltog, inget att anmärka på. 

18.3 §     HÖF och RH öppet endast på förfrågan v.51-? 

19 §   Specifik kommunikation Gröna sidan 

Inget att notera. 

20 §   Enduro & Revinge 

20.1 §     Träningsaktiviteter 
Vi har fått förlängd träningstid till klockan 20 lördagarna 10 och 17 december. 
Ett kåsalikt arrangemang planeras 10 december. 

20.2 §     Ungdomsverksamhet 
Tjejträningsinitiativet initierat av Patrik Tolvsgård i samarbete med Emma Johansson 
FMCK Hässleholm 26 november blev en stor framgång som uppmärksammades av 
Sydsvenskan. En fortsättning planeras för 2023.  
ML och AL får mandat på att stödja verksamheten med max 10 000:-. Med tanke på 
det positiva intresset tjeträningsinitiativet medförde blev engagemanget större än 
skattad budget gav utrymme för. Därför tar vi beslutet att utöka stödet för 
initiativet. AL kontaktar PT för att klarlägga vilka kostnader som slutligt behöver 
regleras avseende utgifter för 2022 och inför budgetering 2023. 

20.3 §     Tävlingar 

20.3.1 §     USM/SM 10-11 juni 2023 

Planering påbörjad i samarbete med FMCK Hässleholm. 

Ansökningar till Fortv och Länsstyrelsen handläggs fortfarande. 

20.3.2 §     Sydendurocupen 

Planeringsmöte för tävlingar 2023 onsdag 7 december kl 18.  



   
 

   
 

20.4 §     Föreningsutveckling, enduro 

Planering av tränings- och hälsoutvecklingsprogram med särskild inriktning på 

ungdomar är påbörjad i samarbete med Jarno Väresmaa. Planeringsmöte inför 2023 

torsdag 8 december kl 18, Martin Djignagård och ML leder arbetet. 

20.5 §     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.  

Pågår. 

20.6 §     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.  

Pågår. 

20.7 §     Drift och underhåll Revinge 

20.7.1 §     ATV 

Köpet genomförs v.49. Hämtas på Lillemans MC för uppställning på Niclas 

Bengtssons Åkeri AB, Södra Sandby. 

20.7.2 §     Toalett Revingehed 

Toalett från Hyrtoalett, levererad och placerad i ladan på Revingehed. 

20.8 §     Specifik kommunikation Enduro & Revinge 

Inget speciellt. 

20.9 §     Träningsläger 

Höstlägret i samarbete med Franz Löfquist 19 och 20 november var välbesökt och väl 

genomfört. 

20.10 §     Externt 

Vi har erbjudits av FMCK Skövde för att delta som funktionärer vid Enduro GP 1-3 

juni 2023. ML samordnar mindre grupp för att representera FMCK Malmö på plats. 

21 §   Civil verksamhet & trafiksäkerhet 

21.1 §     Touringverksamhet 

Inget speciellt. 

21.2 §     Trafiksäkerhetsarbete 

Ta fram mer infomtrl om trfsäkerhet. 

Rikard Sjöström kommer att involveras. 

22 §   Övriga frågor 

Julbord: onsdagen den 14/12 antal platser 29st.  

Kostnad för deltagare 50kr / kuvert. 

Julbrev sätts ihop och skickas ut under v.50, TH. 

23 §   Nästa möte 

Datum: 2023-01-11 

Tid:             18-21 

Plats:          Husie 

 

24 §   Mötet avslutas 

Tobias Hansson avslutade mötet. 

 



   
 

   
 

Protokollet skrivet av: 

 

Mats Palm 

 

Protokollet justerat av: 

 

 

Staffan Björk   Mikael Larson  

 


