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Protokoll ordinarie styrelsemote
Mote: Styrelsemote 2020:12
Tid: 2021-01-18, 18:00 — 20:30

Plats: Teamsm6te pga Covid-19

Narvarande:
Tobias Hansson (TH)
Staffan Bjork (SB)
Anders Larsson (AL)
Christian Ternblad (CT)
Allan Gustaysson (AG)
Mats Palm (MP)

Vice Khrchef, kassor
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Ledamot
Ledamot

Franvarande:
Anders Jansson (AJ) Suppleant
Rasmus Persson (RP) Karchef
Lars-Goran Forsberg (LF) Adjungerad
Ovriga narvarande:

1.§ Motets oppnande.
Tobias oppnade motet.

2.§ Fraga om motet är stadgeenligt kallat
MOtet är stadgeenligt kallat.

3.§ Utsedda att justera protokollet
Tobias Hansson och Anders Larsson utses att justera protokollet.

4.§ Godkannande av foreslagen dagordning.
Dagordningen godkandes.

5.§ Uppfoljning fr5n foregaende styrelsernote samt beslutslogg.
Efter det extra styrelsernotet har det genomforts tv5 traningar p5 Revinge.
B5da traningarna har avlopt p5 ett mycket bra satt, med sakerheten i fokus.

6.§ Ekonomi, budgetuppfoljning
6.1.§ G e n o m g a n g av senaste resultatrapporten
Tobias gick igenom 5rets resultatrapport.
Arets resultat blev 5.749 kr.
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Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö

Verksamhetsrapport Enduro & Revinge
Verksamhetsområdets organisation
Vi har fått tilldelning av träningstider för Revinge. Man får säga att det är en god tilldelning
hittills.
Dock har de senarelagt tillgången på fältet under onsdagarna med start kl 17 istället. Detta
innebär tappade dagsljusmöjligheter på vinterhalvåret men vi har överenskommelse om att
vi kommer kompenseras för detta på andra tider under helger, sker genom
tilläggsbokningar.
Vidare ser det positivt ut i övningskalendern för möjligheterna att arrangera en tävlingshelg
med USM/Nationell status 12-13 juni. P7 slutövningar pågår till veckan som avslutas den 6
juni, och om inget annat förband kommer ner till Revinge efter detta så skall det kunna gå
att genomföra vår tävling. Slutligt besked av p/ senast mitten av mars månad.
Repetition: Om vi behöver ha markeringar ute skall detta kommuniceras med Utb-Stöd
(utbstode-p7@mil.se) och FortV (jonathan.jonsson@fortifikationsverket.se). Vi har inte haft
några problem eller anmärkningar med detta efter den enda incidenten i november.
Vi har en stor anstormning av medlemsansökningar för vilka vi inte kan erbjuda
träningslicenser då taket vi satt upp har nåtts. Vi har också infört träningslicens även för
ungdomar/knattar med en begränsning på 120 st (dagens antal). Vi har fortsatt 215
vuxenlicenser tillgängliga och vi har ett kösystem för de som önskar köra med träningslicens.
Nu i samband med faktureringar för kommande år ser vi redan en del avhopp från personer
som meddelar oss detta, sedan har vi en grupp som inte meddelar men inte betalar och
dessa sållas bort efter 1 april. Lediga platser tilldelas utifrån ovan till köande.
Repetition: EoR-gruppen har fört resonemang kring uppföljning och effekter av det regelverk
som flaggades för ett år sedan med krav på motprestationer från medlemmarna för att få
lösa träningslicens. Motprestationen är att man deltar i klubbens aktiviteter (t.ex. banarbete,
funktionär vid tävlingar, träningsvärd, träningsaktivitetsarrangör, administrativa uppgifter,
etc). 2020 har varit ett testår där medlemmarna själva loggför sina arbetsinsatser via ett
formulär på hemsidan. Det kan konstateras att en hel del aktiviteter som de facto utförts
inte registreras varför vi kommer gå ut med ett förtydligande inför 2021 som blir ett ”skarpt”
år.
I tillägg till detta skall grunderna för hur man skall ha deltagit i aktivitet ställt mot möjlighet
till träningslicens ses över och anpassas till klubbens aktiviteter och behov.
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Frivilliga Motorcykelkåren
Malmö
Träningsverksamhet

Pga rådande situation med Covid-19 har vi fortsatt strikt begränsat deltagarantalet på
träningarna till 50 personer per depå. Dvs vi kommer, efter samråd med myndigheter,
fortsätta ha öppet enligt planerad kalender men tar beslut inför varje träning om den
genomförs. Beslutsgrund är belastningen på sjukvården.
Vi genomförde istället för Revingekåsan ett träningsevent för klubbmedlemmar med
dag/nattetapp den 12 december med enklare tidtagning som varje förare skötte själv.
Mycket uppskattat!
Planering för nästa års satsning på ungdomar och juniorer/elit har genererat ett förslag på
upplägg som speglas i det budgetförslag som EoR lägger fram för styrelsen inför kommande
års budgeteringsbeslut.
Tävlingsverksamhet
Vi planerar för två tävlingar under hösten samt förhoppningsvis den ovan nämnda
USM/Nationella tävlingen i juni.
Ekonomi
Förslag till budget 2021 för EoR läggs fram inom kort
Övrigt
N/A
// Anders Larsson
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