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kårchef/kassör
vice kårchef/sekreterare
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ledamot
suppleant
ledamot
suppleant

Frånvarande:
Johan Sandström

ledamot

Övriga närvarande:


DAGORDNING
1.

Mötets öppnande: Anders

2.

Stadgeenligt kallat: Anders

3.

Godkännande av dagordning: Anders

4.

Ekonomi, budgetuppföljning: Anders

5.

4.1.

Månadsuppföljning
Vi noterar en avvikelse i budgeten, diskrepansen följs upp.

4.2.

Rutiner
Christer kontaktar Martin Lindkvist för att gå genom och synkronisera budget och
kontoplan.

Kansli
5.1.

5.2.
6.

Posthantering
5.1.1.

Posthanteringslista: Anders
Listan klar och fördelad på fem styrelseledamöter. Ligger i Dropbox under kansli.

5.1.2.

Hantering skannade original: fakturor och utbetalningsuppdrag sparas på kansliet
efter skanning, Anders tar regelbundet originalen för fakturor och
utbetalningsuppdrag till Martin L.

5.1.3.

Övriga skannade original: Tobias tar fram förslag och genomför.

Hantering historiska dokument och original, förslag på arkivering: Tobias
Arbetet pågår.

Medlemshantering
6.1.

Medlemskortshantering
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Uppföljning av Cardskipper, hur går vi vidare: Mikael
Beslut: Styrelsen beslutar att införa Cardskipper som medlemskortsservice. Tjänsten
innebär en engångskostnad på 1 245 kr + en löpande avgift på 7:50 per medlem. Vi
utvärderar tjänsten efter första året.
Mikael kontaktar Martin H på Impleo för kontrakt och medlemskortstjänsten ska vara
införd för samtliga medlemmar senast under augusti, Mikael ansvarar.
7.

8.

Styrelsearbete
7.1.

Delegering: Anders
Rekrytering: Tobias aktivt delaktig i rekryteringsarbetet.

7.2.

Ansvarsförsäkring för föreningen: Anders, Matti
Resultat från Kårstämman och kontakt med LF:
Frågan är ställd till FMCK Riks, f n finns inget förslag från Riks hur denna försäkringsfråga
hanteras.
Vi har begärt in material från LF. LF ställer sig tvekande till om det är möjligt för oss som
förening med tävlingsverksamhet att teckna ansvarsförsäkring. Vi avvaktar besked.

Enduro/Revinge
8.1.

8.2.

9.

10.

Tävlingskommittén: Calle, Mikael
8.1.1.

Novemberkåsan 2017
Vi har fått förfrågan om att arrangera Novemberkåsan 2017. Vi har ställt frågan till
FortV om vi kommer att kunna få ett tillstånd om vi inkommer med en ansökan.
Vi avvaktar besked från FortV, vid positivt besked kallar vi till extramöte för att ta
fram ett planeringsunderlag som svarar på frågan om kommer att kunna arrangera
kåsan och först därefter tar vi beslut.

8.1.2.

Enduro Panorama 8
Mikael och Håkan har deltagit i tävlingen och placerat FMCK Malmö på kartan
genom att överlämna ett FMCKstandar till Borgmästaren Ioan Bulbucan i Ghelari.

Medlemsinititativ: Mikael
Två arrangemang för medlemmar som gjort en insats för föreningen:
8.2.1.

Träningsdag 4 juni

8.2.2.

Träningsläger 23 juli

Höf
9.1.

Körspåret
Behöver restaureras. Grävare ska tas in för det grövre arbetet. Arbetet planeras till mitten
juni.

9.2.

Handledning, övningskörning
Rasmus arrangerar och behöver hjälp för förberedelser. Rasmus köper in det material
som behövs. Kåren står för bränsle.

9.3.

Övningskörning med BMW:n
Beslut: I händelse av olycka står FMCK Malmö för självrisken. Kåren står även för
bränslet.

Utbildningar
10.1.

Rekrytering
Det fortsätter komma in ansökningar för utbildning till ordonnans. Tobias och Anders tar
ett delat ansvar för information till sökande och hantering.

10.2.

AMutbildning
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Inget nytt.
11.

12.

Utrustning
11.1.

Terränhjulingen: Mikael
ATV:n flyttad och uppställd i S Sandby tills vidare.

11.2.

Traktorn: Tobias
Traktorn är körduglig i det skick den är nu men behöver repareras i närtid. Koppling,
Pbroms mm behöver renoveras. Vi undersöker f n kostnaden för arbetet.

11.3.

MC
Motorbågar behöver installeras på BMW:n för att undvika dyra reparationskostnader,
kostnad ca 6 000 kr.
Beslut: inköpes, Rasmus ansvarar för inköp och montering.

Hemsidan
12.1.

13.

14.

Övriga frågor
13.1.

FMCK klistermärke
PRmärken som bl a kan delas ut. Rasmus tar fram underlag för produktion.

13.2.

Miljöinspektion Robothallen och Husie
Generalläkarens inspekterade Robothallen och Husie i onsdags 11 maj.

Nästa möte:
14.1.

15.

Surftown: Mikael
Kontot på Surftown är stängt. Vi kommer inte längre åt info som administrerades av Boris.
Vad ska vi lägga upp av tidigare webbsidor på nuvarande webbplats?
Beslut: vissa sidor ska återskapas på nuvarande hemsida, Mikael kontaktar Boris M.

13 juni 2016 18:0020:00 MFFC Husie

Mötets avslutande: Anders

Anders Bjermo
Kårchef, ordförande

Rasmus Persson
Justeringsperson

Protokollet skrivet av Mikael Larson
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