.
•

,

~

Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

PROTOKOLL

ORDINARIE STYRELSEMÖTE

Möte:
Tid:
Plats:

2019-09
2019-12-0918:00
MFFC Husie, Vellinge

Närvarande:
Rasmus Persson
Tobias Hansson
Christer Holmquist
Anders Bjermo
Christian Ternblad
Anders Larsson

(RP)
(TH)
(CH)
(AB)
(CT)
(AL)

Frånvarande:
Mats Palm
Johan Hägg

(MP) ledamot
(JH) ledamot

kårchef
vice kårchef, kassör
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Övriga närvarande:

DAGORDNING
1.

Mötets öppnande: RP

2.

Stadgeenligt kallat: RP

3.

Godkännande av dagordning: RP

4.

Föregående protokoll: RP
4.1.

Protokoll 2019-06 Felaktigt
Protokollet är ej skrivet av Tobias, utan Rasmus. TH och RP korregerar detta.

4.2.

Mötesanteckningar från telefonmöte 2019-07.
Finjusteringar i text innan slutgodkännanden.

4.3.

Beslut om ändringar för möjligheten att lösa träningslicens på Revinge(tidigare
träningsavgift)
Beslut taget på mail, Protokoll 2019 08, RP skriver protokollet.

4.4.

Beslutslogg: RP
RP uppdaterar till nästa möte.

5.

Ekonomi, budgetuppföljning: TH
5.1.

Balans- och resultatrapport
Genomgång av rapporten samt estimering av kommande utgifter resterande del av året.
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5.2.

Fonder: TH
Styrelsen beslutar att omplacera kårens fondmedel till Swedbands fond Robur Bas Solid.
Köpesbeloppet kommer att avrundas. Köp görs innan årsskiftet. TH.

5.3.

Kontoplan 2020
Ny kontoplan inför etableringen av nya verksamhetsområden presenterades. Ny
kontoplan fastställdes. Förs in i bokförningsprogrammet. TH

5.4.

Nordea
Avvecklingen av engagemang i Nordea. Justering av regler för firmateckning medför
justeringar i konstituerande protokollet. Detta görs på separat protokoll. TH.

6.

Styrelsearbete
6.1.

Mikaels arbetsuppgifter i behov att fördelas.
Uppföljning i samband med implementering av strategiarbetet och etablering av nya
verksamhetsområden.
Ärendet kvarstår.

\,----

6.2.

Arbetsformer och rutiner
Uppföljning strategidiskussion, arbetet fortgår och förslag skall vara klart till nästa möte.
Uppstartsgrupp Enduro och Revinge utsedd med 6 medlemmar, publiceras på hemsidan.
AL
Rekrytering av medlemmar till tomma platser fortgår och uppmaning att anmäla sig läggs
med i informationen på hemsidan.
Grön sida har ej genomfört uppstartsmöte, kommer att ske senast efter nyår.

6.3.

Kansli
6.3.1.

Genomgång av föregående månads inkomna post: TH
Inget av intresse.

6.3.2.

Julbord 10/12
35st anmälda.

6.4.

MyClub medlemsregister
Arbetet fortgår. Inget nytt.

6.5.

Riks Hv C Besök
Genomgång av information och frågor för denna dagen. Deltagande från FMCK Malmös
sida TH.
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Kårstämma

2020

Kårstämma

2020 kommer hållas tisdagen

den 11 februari klockan 18.00 på MFFC

Bokning av lokal. TH
Inbjudan till medlemmar

kommer gå ut i början på januari.

Motioner skall vara inlämnade
Ekonomin

skall vara Revisorn tillhanda senast 14 januari. TH

Stöd till Rolf i valberedningen
kommande
8.

både om arbetsbeskrivning

val och behov av folk till styrelsen

Kommunikation
8.1.

till styrelsen.

ärende mottaget,

kontaktformulär.

kontakt tas av AL

Revinge skall uppdateras.

AL

Hemsida
Hemsidan

skall göras om med förenklat

verksamhetsområdena

utseende.

att planera och samordna

informationen.

Facebook.
på de nya verksamhetsområdena,
samt befintlig kvarstående
Ärendet

avses struktureras

separata grupper för respektive

om med avseende

verksamhetsområde

som central för kåren.

bordläggs

till nästa möte.

Medlemshantering,

administration.

Medlemsfrågor
9.1.

De som ansökt innan 1 dec om medlemskap
administreras
9.2.

Premiering

9.3.

för kommande

medlemsperiod

kommer att

för 2020.

av medlem, stående punkt

Nomineringar

skall göras inför riksstämma

Varningar

samt uteslutningar

Styrelsen

utreder ett uteslutningsärende

Styrelsen

utreder ett varningsärende

Två händelser
informeras
Utredningar
10.

Arbetet ingår som uppdrag till de nya
samt kontrollera

Förslag om ändring av klubbens facebook-upplägg,

9.

RP

Regler Revinge - Går in under punkten 8,3
Träningsinstruktion

8.4.

skall läggas upp på hemsidan.

angående

Medlemskommunikation
Ett nytt inkommet

8.3.

samt förslag. Information

& Hemsida

Enkät för kommunikation

8.2.

RP

senast 14 januari.

2020

att utföra:

alternativt

uteslutningsärende.

riktade mot kåren av externa personer,

berörda klubbar kommer

om.
loggas separat.

Höf/Robothallen
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10.1.

Rutin för öppning av Höf och robothallen
TH, RP, MP utformar.

10.2.

P7/Utb-Stöd

Inget nytt.

har kallat FMCK Malmö och SSK för möte angående

av Husie/HÖF.

föreningens

Datum fredag 24 januari kl 10.00 på PF Revingehed.

utnyttjande

Deltagare:

RP och

AL
10.3.

Regler körspåret
Regler korrigerade

10.4.

Banlicens

och godkända,

kommer att publiceras

till årsskiftet.

Husie/HÖF.

Uppdaterat

Egenkontrollprogram

godkändes.

Befattningsbeskrivning

Miljöansvarig

Uppdaterad

godkändes.

Miljöpolicy

godkändes.
Publiceras

på hemsidan.

AL

Miljölogg tas fram och läggs på Google Drive
Ansökan till SVEMO sänds in när ovanstående
11.

är åtgärdat. AL

Enduro/Revinge.
11.1.

Ungdom: AL
Nya regler från RIF/SVEMO.

Registerutdrag

skall uppvisas av de i en idrottsförening

som

arbetar med barn. AL driver ärendet.
Nya regler för lok stöd har kommit, ingen större påverkan för kåren.
11.2.

Belastning

på Revinges

banområde.

Initiala åtgärder vidtagna och arbetet med fortsatt hantering
inom verksamhetsområde

Enduro & Revinge.

Förslag, driva frågan om avlastande
banområdet

11.3.

ytor att köra på under kortare tidsperioder

över tiden. Möte om Revingehed

mötet om Husie/HÖF

av detta kommer att ligga

och utöka

med P7/FortV kommer hållas direkt efter

enl. punkt 10.2.

Svemo utbildningar
SVEMO har ett utbildningspaket

i Vrigstad första helgen i mars. Deltagande

från kåren

kommer att läggas in i budget..
11.4.

Status för tävlingsersättningar.
En redovisning
tävlingsplanering

har inkommit och en till är på ingående från de två förare som lämnat in
i början av året. Beslutades

att reservera

hela budgeterat

belopp för året

i prognosen.
12.

Utrustning/Materiel
12.1.

Inköp av profilprodukter
Enligt tidigare beslut beställes 500 reflexer samt 250 vikmuggar.
Muggar beställt, reflexer kvarstår. TH
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12.2.

Utrustning från FörsA
Alla gamla "tommy hjälmar" samt ryggskydden av AP-modell är återlämnade till förrådet.
Flertalet personer har fortfarande utrustning på lån, men är ej med i någon verksamhet
har fått brev om att denna måste lämnas in, inga svar har inkommit än. TH

13.

Övriga frågor
13.1.

Medlemskort
Inget nytt.

13.2.

Träningsläger Revinge
Medlemmar engagerade i klubbens föreningsarbete som deltagit i träningsläger 9-10/11 ,
11 st, får subvention av del av anmälningsavgiften.

13.3.

Förfrågan om från Erikssons trafikskola
RP tar kontakt och närvara på deras informationsträff.

13.4.

Norman som vill ha en FMCK Vimpel
RP tar skickar något märke motsvarande, vi har ej något standar att skänka.

14.

Nästa möte: Onsdagen den 8 januari på MFFC

15.

Mötets avslutande: RP

Bilagor

Christer Holmquist
Justeringsperson

Protokollet skrivet av Tobias Hansson
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