Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE
Möte:
Tid:
Plats:

2016-11
2016-12-05, 18:00
MFFC, Husie kyrkoväg 70 Malmö

Närvarande:
Anders Bjermo
Mikael Larson
Christer Holmquist
Christopher Elg
Rasmus Persson
Tobias Hansson
Mats Palm
Carl-Henrik Carlsson

kårchef/kassör
vice kårchef/sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Frånvarande:
Johan Sandström

ledamot

Övriga närvarande:
-

DAGORDNING
1.

Mötets öppnande: Anders

2.

Stadgeenligt kallat: Anders

3.

Godkännande av dagordning: Anders

4.

Ekonomi: Anders, Christer
4.1.

5.

Införande av ny ekonomihantering
Upprättande av styrdokument och utbildning av styrelsen
4.1.1.

Rutin för kalenderjustering av medlemsavgifter
Inbetalningar av medlemsavgifter och träningsavgifter fr o m 1 oktober till 31
december ska ograverat finnas kvar i kassan 1 januari kommande år kalenderår.

4.1.2.

Fr o m 2017 för vi in alla kostnader på 5000 kr eller mer och med en beräknad
livslängd på 3 år eller mer i styrdokumentets I nvesteringsunderlag.
Ett Avskrivningsunderlag görs för inversteringar gjorda t o m december 2016.

4.1.3.

Anders, Christer och Martin följer upp och kompletterar Styrdokumentet uppgifter
för 2016 och 2017.

Styrelsearbete
5.1.

6.

Kårstämma
Processen inför kårstämman gicks genom.

Medlemsfrågor

FMCK Malmö
Husie kyrkoväg 70
212 38 Malmö
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Organisationsnummer 8
 46001-7950
https://fmckmalmo.se
info@fmckmalmo.se

Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö
6.1.

Sponsring: Mikael, Calle
Förslag till policy för ekonomiskt stöd till elitsatsande medelmmar beslutades. Stödet
gäller enduro-SM och Novemberkåsan. För närvarande ser vi fyra medlemmar med sin
tävlingslicens i FMCK Malmö som avser fullfölja sin påbörjade eilitsatsning under 2017.
Anders skickar ett riktat meddelande om styrelsens beslut och erbjudande till dessa fyra
med begäran om en ansökan om bidrag inför kommande säsong. Samtliga medlemmar
kommer också informeras om möjligheten att ansöka till styrelsen om bidrag.
Gällande policy avseende ekonomiskt stöd under 2017, se Bilaga 1.

7.

Nästa möte:
7.1.

8.

16 januari 2017 18:00-20:00 MFFC Husie

Mötets avslutande: Anders

Anders Bjermo
Kårchef, ordförande

Rasmus Persson
Justeringsperson

Protokollet skrivet av Mikael Larson

FMCK Malmö
Husie kyrkoväg 70
212 38 Malmö
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Bilaga 1

FMCK Malmö
enduro

Ekonomiskt stöd för elitsatsningar
Policyn antagen av FMCK Malmö styrelse 5 december 2016

Sammanfattning
FMCK Malmö erbjuder medlemmar som seriöst satsar på enduro möjligheten att söka
ekonomisk bidrag för sanktionerade tävlingar, i första hand SM och Novemberkåsan.
Medlem skickar in ansökan till styrelsen som prövar varje ansökan individuellt.
Det ekonomiska bidraget består av två delar: ett grundbidrag och en prestationsgrundad del.
Bidraget är tidsbegränsat till den tävlingssäsong ansökan avser.

Bakgrund
FMCK Malmö vill främja medlemmar som elitsatsar för att nå framträdande placeringar i
nationella och internationella endurotävlingar. Seriösa satsningar är krävande och fostrande.
Vi förväntar oss att de som har ambitionen att inte bara utvecklas i sin idrott utan att också
nå framgångar blir viktiga företrädare för föreningen och betydande föredömen för andra
medlemmar och fr a för föreningens ungdomar.
Historiskt har vi inte visat framfötterna i tävlingar med SM-status. Vi vill ändra på det och ge
medlemmar en utökad möjlighet att visa upp sig i FMCK Malmös färger. För att stimulera
tävlande att tävla för FMCK Malmö vill vi avsätta en begränsad del av våra intäkter som
ekonomiskt stöd.

Ansökan
För ekonomiskt stöd ska medlem lämna in en ansökan till styrelsen
(styrelsen@fmckmalmo.se). Bidrag beviljas inte retroaktivt.

Instruktion
Du skriver en personlig ansökan där du kort beskriver din satsning och vilka tävlingar du
avser genomföra under tävlingssäsongen (-året).
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FMCK Malmö
enduro

Ekonomiskt stöd
Stödet är i första hand avsett för medlems satsning för deltagande och placering i SM, JSM,
USM och Novemberkåsan. Bidrag för deltagande i andra tävlingar EM, VM eller andra
sanktionerade tävlingar söks separat och behandlas av styrelsen från fall-till-fall.
Medlem som beviljas tävlingsbidrag för sanktionerade tävlingar får dessutom träna gratis på
Revinge, värde 500 kr.

Grundbidrag
Grundbidraget är 600 kr per startad tävling. Betalas ut halvårsvis i efterskott. Fyll i fomuläret
på hemsidan (https://fmckmalmo.se/karen/ekonomi/) och mejla till s tyrelsen@fmckmalmo.se.

Prestationsbaserat tillägg
Bidraget beror på placering i sanktionerade tävlingar.
Placering:
1. 1-10 ger 600 kr
2. 11-20 ger 300 kr
3. 21- ger 150 kr per fullföljd tävling
Betalas ut på samma sätt som grundbidraget, d v s halvårsvis i efterskott efter att
utbetalningsuppdrag lämnats in.

Övrigt
Styrelsen prövar varje ansökan individuellt och från fall-till-fall.
● Medlem betalar själv medlemsavgiften i FMCK Malmö
● Bidrag betalas endast ut till medlem med sin tävlingslicens i FMCK Malmö
● Medlem tävlar i medlemströja om inte annan huvudsponsor ställer krav på profil,
styrelsen bidrar med medlemströja med namn och nummer (om inte annan
huvudsponsor kräver annan tröja)
● Medlem arrangerar träning/träningsläger vid lämpliga tillfällen för övriga medlemmar i
föreningen
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