Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE
Möte:
2015-07
Tid:
2015-10-29, 18:00
Plats:
MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö
Närvarande:
Anders Bjermo
Mikael Larson
Christopher Elg
Martin Lindkvist
Lars Nagy

kårchef
vice kårchef
ledamot
ledamot/kassör
ledamot

Frånvarande:
Rasmus Persson
Magnus Smith
Johan Sandström
Jakob Forsberg

ledamot
ledamot
suppleant/sekreterare
suppleant

Övriga närvarande:
DAGORDNING
1.

Mötets öppnande
1.1.

2.

Kårchefen Anders Bjermo förklarade mötet öppnat.

Fråga om mötet är stadgeenligt kallat
2.1.

Styrelsen förklarade mötet stadgeenligt kallat

3.

Dagordningen godkändes

4.

Ekonomi
4.1.

5.

Uppföljning
Under året har vi gjort en hel del investeringar för att kunna utveckla verksamheten i
linje med de ambitioner vi skissade i verksamhetsplanen för 2015. Det har inneburit att
vi löpande och kontrollerat justerat årets budget.
Ekonomin är i god ordning.
Martin ser över kontoplan.

Medlemsfrågor
5.1.

Medlemshantering
5.1.1.

IdrottOnline (Svemo) och ArcMember (FMCK Riks) är nu uppdaterade med
samtliga medlemsuppgifter.
Licenshantering och medlemskort/Journalen bör nu fungera .

5.1.2.

Rutin för hantering av register/listor
5.1.2.1.

Butiksköp av medlemskap och träningsavgift: Mikael överför
medlemsuppgifter från nätbutiken till vårt eget
mellanlagringsregister.

5.1.2.2.

Lars överför medlemsuppgifter till IdrottOnline och administrerar
uppgifterna i IdrottOnline.

Protokollet skrivet av Mikael Larson

Sida 1 av 3

Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE
Möte:
2015-07
Tid:
2015-10-29, 18:00
Plats:
MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö
5.1.2.3.
5.1.3.

5.2.

6.

7.

8.

Anders/Christopher överför medlemsuppgifter till ArcMember och
administrerar uppgifterna i ArcMember.

Medlemsmärke, kvitto på betald medlemsavgift och träningsavgift
Vi kommer att skicka ut klistermärket för 2016 med reguljär post till samtliga
betalande medlemmar, eller dela ut på plats.
Märket SKA monteras på MCn på ett synligt ställe och ska kunna uppvisas vid
förfrågan. Medlemskontroll kommer att göras. Dessutom efterfrågar Vakten
P7 möjligheten att kunna identifiera medlemmar.
Mikael skickar ut första omgången i december med bifogad information.

Försäkring
Svemo har ändrat villkor för försäkring inkluderad i banlicensen. Det nya avtalet innebär
att medlemmar behöver se över sina respektive försäkringar och eventuellt lösa licens
för fullgott försäkringsskydd. Christopher har uppdaterat hemsidan med information om
ändringar och vad som gäller.
Mikael skriver kort info och publicerar på hemsidan med budskapet att medlemmar
också själva måste ta ansvar för att informera sig och göra vad som krävs.

Styrelsearbete
6.1.

Kommande mandatperiod
Omval: Anders, Martin, Rasmus, Lars, Jakob. Anders och Rasmus ställer upp ytterligare
en mandatperiod. Martin och Lars ställer inte upp en period till. Jakobs
ställningstagande är ännu inte känt. Martin erbjuder sig att fortsätta sköta ekonomi och
bokföring som en resurs utanför styrelsen. Stadgarna kontrolleras så att det är möjligt
Valberedningen uppmanas söka två till tre nya kandidater, beroende på behov.

6.2.

Policy för elitsatsning
Beslut: Styrelsen beslutar att anta policyn enligt Bilaga 1. Policyn träder i kraft inför
tävlingsåret 2016.

Utrustning
7.1.

Utrustningslogg
Vår utrustning, med få undantag, placeras i Robothallen. De som lånar eller hämtar
utrustning för föreningsverksamhet utanför Robothallens område kvitterar ut och
noterar genom behöriga personer i vår samlade logg som utgörs av ett Google kalkylark.

7.2.

Nyinköp MC
Vi har nu köpt in MC för övningskörning och kan inom kort börja erbjuda övningskörning
i begränsad omfattning för MC-kort.

Enduro
8.1.

6-timmars, Revinge Enduro Challenge 10 oktober
Vår första mer organiserade tävling efter föreningens omorganisation under de senaste
två åren. Antalet tävlande var begränsat men mycket god funktionärsuppslutning.
Lars kallar till uppföljningsmöte med tävlingsgruppen så snart som möjligt för att samla
lärdomar och vidareutveckla rutiner.
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9.

Höf
9.1.

10.

Övergripande mål för Robothallen
Anders arbetar efter två huvudmål: att få en fungerande tvättanläggning på plats, och
att få installerat en värmeanläggning i hallen.
Förslag på tvättanläggning är inlämnat till P7 och vi hoppas på svar i närtid. En förfrågan
från Friv om installation av en dieselvärmare för de inre utrymmena i RH är skickad till
P7 och berörda där. Ansvarsfrågor och kostnader är det som skall redas ut om det
tekniskt låter sig göras vad det gäller värme i hallen.

Utbildningar
10.1. Tävlingsledare
För att vår planerade tävlingsverksamhet ska fungera behöver vi ytterligare minst två
eller tre egna licensierade tävlingsledare. För närvarande har Johan licens och Joakim
har fullföljt grundkraven.

11.

Övriga frågor
11.1. Informationsdelning
För att säkerställa att samtliga styrelsemedlemmar är informerade om aktiviteter eller
beslut som tas utanför styrelserummet ska styrelsen i sin helhet kopieras in på besluten
eller överenskommelser.
11.2. Årets julbord
Det traditionsenliga julbordet blir för vår del tisdag 8 december. Anders har bokat in 25
platser och förbereder en inbjudan med kompletterande medlemsinformation via mejl.

12.

Nästa styrelsemöte
12.1. MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö
12.2. Torsdag 2015-11-26 kl 18:00-21:00

13.

Mötets avslutande
13.1. Anders förklarade mötet avslutat

Anders Bjermo
Kårchef, ordförande
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Policy - stöd till elitsatsningar
Revisionshistorik
20151022

ver 1

20151029

Mikael

Dokumentet skapat

Styrelsen

Policyn ver 1 antagen av styrelsen

Sammanfattning
FMCK Malmö avsätter under ett helt kalenderår 5 000 kr plus träningsavgiften på Revinge,
totalt 5 500 kr, till varje medlem som satsar på placering i SM:s huvudklasser i enduro, eller
högre.

Bakgrund
FMCK Malmö vill främja medlemmar som satsar på att utveckla sin endurokarriär och på det
sättet företräder föreningen. Historiskt har vi inte visat framfötterna i tävlingar med
SMstatus. Vi vill ändra på det och ge medlemmar en utökad möjlighet att visa upp sig i
FMCK Malmös färger. För att stimulera dessa satsande medlemmar att välja att teckna sin
tävlingslicens för FMCK Malmö vill vi avsätta en begränsad del av våra intäkter för
ekonomiskt stöd.

Förutsättningar
Styrelsen prövar varje medlem individuellt. Om det blir ett stort antal medlemmar som
kvalificerar sig för ekonomiskt stöd gör styrelsen en prövning om den totala kostnaden kan
rymmas inom årets budget.
●
●

●

Medlem elitsatsar och tävlar i arrangemang med SMstatus
Gäller klasserna
○ Ungdom
○ Junior
○ Senior
Föreningen står för
○ Omkostnader för elitsatsningen: t ex startavgifter, resekostnader, utrustning,
mm

FMCK Malmö
enduro

○

●
●
●
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Utbetalas mot kvitto upp till ett maximalt belopp på 5 000 kr för under ett helt
tävlingsår under förutsättning att omkostnaderna kan knytas till genomförda
SMtävlingar
○ Träningsavgiften på Revinge, f n 500 kr
○ Medlemströja med namn och nummer
Medlem betalar själv medlemsavgiften i FMCK Malmö
Medlem tecknar sin tävlingslicens i FMCK Malmös namn och tävlar i medlemströja
om det inte är i konflikt med någon sponsor eller motsvarande
Medlem arrangerar träning vid lämpligt tillfälle för övriga medlemmar i föreningen

