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Protokoll extra styrelsemöte
Möte:

Styrelsemöte 2022:05

Tid:

2022-07-05, 18.00

Plats:

Teams

Deltagare:
Namn

Signatur

Roll

Närvarande

Tobias Hansson

TH

Kårchef/Kassör

X

Anders Larsson

AL

Vice kårchef

X

Staffan Björk

SB

Sekreterare

X

Christian Ternblad

CT

Ledamot

X

Mats Palm

MP

Ledamot

X

Allan Gustavsson

AG

Ledamot

X

Mikael Larson

ML

Ledamot

X

Johan Andersson

JA

Suppleant

Eric Svensson

ES

Suppleant

Frånvarande

x
x

1.§ Mötets öppnande
Tobias Hansson öppnade mötet
2.§ Frågan om mötet är stadgeenligt kallat
Mötet är stadgeenligt kallat.
3.§ Utsedda att justera protokollet
Christian Ternblad och Mikael Larson utses till att justera protokollet.
4.§ Godkännande av föreslagen dagordning
Dagordningen godkändes.
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5.§ Styrelsen
Tobias Hansson meddelar att han avgår som kassör med omedelbar verkan.
6.§ Ekonomi i korthet
Utgifterna kommer att öka något under innevarande månad.
6.1.§

Genomgång av den senaste resultatrapporten

6.2.§

Ekonomistatus / rapport från sektionerna
Gröna sidan
Enduro-Revinge

7.§ Policy för premieringar och anskaffning av tröjor
Mikael Larson redogjorde för premieringssystemet, som innebär två rabattnivåer på
träningsavgiften, 50 resp. 100%. Se bilaga 1.
Medlemmar som skall ha rabatt på träningsavgiften skall ha meddelats till
medlemsadministratören senast en månad innan årsfaktureringen, det vill säga senast 1/10.
Styrelsen beslutar, att om resurserna tillåter genomföra detta i och med fakturering av
medlemsavgiften för 2023.

8.§ Inköp av lamineringsmaskin
En maskin laddad med folie kostar 6.900 kr.
Styrelsen beslutar att inte köpa in maskinen.

9.§ Övriga frågor
Överflyttning av e-post till Microsoft sker under vecka 28.
10.§ Nästa möte
Datum: 2022 08 exakt datum bestäms vid senare tillfälle
Tid:
Plats:
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14.§ Mötet avslutas
Tobias Hansson avslutade mötet.

Protokollet skrivet av:

Staffan Björk

Protokollet justerat av:

Christian Ternblad

Mikael Larson
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Bilaga 1

Premiering av föreningsinsatser
samt
sponsring av tävlingssatsande

FMCK MALMÖ
5 juli 2022

Sida 1 av 7

Innehåll
Premiering av insatser för FMCK Malmö ................................................................................................ 3
Bakgrund ............................................................................................................................................. 3
Fasta uppdrag, ansvar och premiering ................................................................................................ 3
Rapportering av fasta uppdrag ........................................................................................................... 4
Tillfälliga och engångsåtagande .......................................................................................................... 4
Ekonomiskt stöd för elitsatsningar.......................................................................................................... 5
Sammanfattning .................................................................................................................................. 5
Bakgrund ............................................................................................................................................. 5
Ansökan............................................................................................................................................... 5
Regler för utbetalning av ekonomiskt stöd ......................................................................................... 5
Övrigt .................................................................................................................................................. 6
Ekonomiskt stöd för motionär/bredd (satsningsgrupp).......................................................................... 7
Sammanfattning .................................................................................................................................. 7
Bakgrund ............................................................................................................................................. 7
Ansökan............................................................................................................................................... 7
Regler för utbetalning av ekonomiskt stöd ......................................................................................... 7
Övrigt .................................................................................................................................................. 7

Sida 2 av 7

Riktlinjerna för premiering och riktat stöd följer styrelsebeslut 5 juli 2022. Avsikten är att
införa riktlinjerna att börja gälla för medlemsåret 2023 under förutsättning att
administrationen ger utrymme för korrekt och likvärdig hantering.

Premiering av insatser för FMCK Malmö
FMCK Malmö erbjuder premiering för de personer som ställer upp för föreningen genom arbete,
ansvar eller på andra sätt bidrar till sammanhållning och bra stämning.

Bakgrund
Då en del av våra medlemmar lägger ner mycket tid för att bidra till att föreningen fungerar, att banan
är i skick, att vi kan genomföra tävlingar och organiserade träningar samt att utbilda och träna nästa
generations enduroförare så vill föreningen premiera dessa personer.
Systemet bygger på dels fasta ansvarsområden och insatser, dels på tillfälliga engångsåtagande.

Fasta uppdrag, ansvar och premiering
Uppdraget kan premieras med antigen rabatt på träningslicens och/eller rabatt på klubbtröja. Flera
uppdrag ger flera rabatter men rabatten kan max bli 100%.
Premiering genom rabatt på träningslicens rabatteras på kommande års träningslicens. Uppdraget
måste vara aktivt vid tidpunkt av utfärdande av faktura.
Premiering genom rabattering av Klubbtröjor. Dessa kan beställas ungefär vartannat år eller när
större behov uppstår. Uppdraget ska vara aktivt vid beställning. Klubbtröja kan ej erhållas
retroaktivt.

Uppdrag
Styrelseuppdrag
Ungdomsledare eller -tränare,
regelbundna aktiviteter under
minst en vår- eller höstsäsong
Arbetsgrupp Enduro och Revinge
Banområdesvärd, samordnar zoner
inom A5, A6 resp A8
Zonområdesvärd, aktivt underhåll
under minst en vår- eller
höstsäsong
Organiserade träningar eller
mindre klubbevenemang
Tävlingsorganisation
Tävlingsledare

Premiering
rabatt träningslicens, avser
vuxna
100%
100%

Premiering
rabatt klubbtröja

50%
50%

100%
100%

50%

50%

100%
100%

50%
Premiering
rabatt träningslicens
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Premiering
rabatt klubbtröja

Viktig befattning
Viktig befattning
Övriga befattningar
Klubbevenemang

Bestäms genom
tävlingsorganisationens
försorg
Bestäms genom
tävlingsorganisationens
försorg

Bestäms genom
tävlingsorganisationens
försorg
Bestäms genom
tävlingsorganisationens
försorg

Rapportering av fasta uppdrag
Rapportering av uppdrag eller insats görs av den enskilde på FMCK Malmös hemsida under ”ansökan
om premiering” och information om när detta ska göras kommer ut i slutet av året och ska vara
anmält innan nytt medlemsår. Premiering för rabatterad träningslicens utvärderas under september
inför reglering av medlemsfaktura kommande medlemsår.

Tillfälliga och engångsåtagande
Premiering av personer som gjort något som inte beskrivs ovan bestäms av arbetsgruppen Enduro
och Revinge eller av styrelsen. Ansökan eller nominering kan skickas till styrelsen@fmckmalmo.se
eller till enduro-och-revinge@fmckmalmo.se
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Ekonomiskt stöd för elitsatsningar
Sammanfattning
FMCK Malmö erbjuder medlemmar som seriöst satsar på enduro möjligheten att söka ekonomiskt
stöd för sanktionerade tävlingar, i första hand SM, JSM, USM och Novemberkåsan. EM, VM och andra
Svemo-sanktionerade tävlingar kan också berättiga till bidrag om ekonomiskt utrymme finns.
Medlem skickar in ansökan till styrelsen som prövar varje ansökan individuellt.
Det ekonomiska bidraget innebär i första hand ersättning för startavgifter och i mån av
budgetutrymme även reseersättning. 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, men under senare år har
föreningen fått medlemmar som placerar sig i Sveriges toppskikt. Vi vill gagna en fortsättning av
denna trend och ge medlemmar en utökad möjlighet att representera FMCK Malmö. För att
stimulera tävlande att tävla för FMCK Malmö vill vi avsätta en begränsad del av våra intäkter som
ekonomiskt stöd.

Ansökan
1. Inför tävlingsåret lämnar du in din tävlingsplanering för hela tävlingsåret med budgeterade
kostnader senast 31 januari. Formulär: Individuell tävlingsplanering inklusive budget.
2. För utbetalning av ekonomiskt stöd ska du lämna in en begäran till styrelsen, kan göras
halvårsvis, senast 30 november. Formulär: Ansökan för utbetalning av medlemsstöd.

Regler för utbetalning av ekonomiskt stöd
•
•
•
•
•
•

Stödet är i första hand avsett för din satsning och deltagande i SM, JSM, USM och
Novemberkåsan.
Du ska ha din tävlingslicens i FMCK Malmö.
Du kan vara berättigad till ekonomiskt stöd för EM, VM eller andra Svemo-sanktionerade
tävlingar om ekonomiskt utrymme finns.
Alla ansökningar behandlas individuellt styrelsen.
Medlem som är berättigad till tävlingsbidrag får dessutom träna gratis på Revinge, d v s
betalar endast medlemsavgift, (värde 1 000 kr med 2022 års avgiftsnivå).
Alla sökta poster ska styrkas med kvitto.
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Övrigt
•
•

Du arrangerar själv eller i samverkan med annan träning/träningsläger vid lämpliga tillfällen.
Du har möjlighet att arrangera och ansvara för organiserad träning och träningsläger för i
första hand medlemmar i FMCK Malmö på våra träningsområden Revingehed och Höf.
Träningen eller träningslägret ska sanktioneras av styrelsen. För sanktionerad träning eller
träningsläger kan arrangerande tränare ta ut träningsavgift som varje deltagare betalar direkt
och oavkortat till arrangerande tränare. Det är tränarens ansvar att följa Skatteverkets
riktlinjer för samtliga ersättningar som inte utbetalas direkt från FMCK Malmö.
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Ekonomiskt stöd för motionär/bredd (satsningsgrupp)
Sammanfattning
FMCK Malmö erbjuder medlemmar som seriöst satsar på enduro möjligheten att söka ekonomisk
stöd för sanktionerade tävlingar.
Medlem skickar in ansökan till styrelsen som prövar varje ansökan individuellt.
Det ekonomiska bidraget innebär ersättning för startavgifter. Bidraget är tidsbegränsat till den
tävlingssäsong ansökan avser.

Bakgrund
FMCK Malmö vill främja medlemmar som vill tävla och på så sätt visa upp klubben på nationella
tävlingar.
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.
För att stimulera tävlande att tävla för FMCK Malmö vill vi avsätta en begränsad del av våra intäkter
som ekonomiskt stöd.

Ansökan
1. Inför tävlingsåret lämnar du in din tävlingsplanering för hela tävlingsåret med
budgeterade kostnader senast 31 januari. Formulär: Individuell tävlingsplanering inkl budget.
2. För utbetalning av ekonomiskt stöd ska du lämna in en begäran till styrelsen, kan göras halvårsvis,
senast 30 november. Formulär: Ansökan för utbetalning av
medlemsstöd.

Regler för utbetalning av ekonomiskt stöd
•
•
•
•
•
•

Stödet är i första hand avsett för din satsning och deltagande i nationella tävlingar.
Du ska ha din tävlingslicens i FMCK Malmö.
Alla ansökningar behandlas individuellt styrelsen.
Medlem som är berättigad till tävlingsbidrag får dessutom en FMCK-Malmö tröja gratis värde
ca 500sek.
Alla sökta poster ska styrkas med kvitto
Deltagare ska under minst 2 tävlingar under tävlingsår bära klubbtröja under tävling. Om det
är lagtävling som deltagare kör för klubben i ett klubblag ska klubbtröja alltid bäras. (en del
förare har sponsorer på egna tröjor som ska visas så där av begränsning)

Övrigt
•
•

Under tävlingsåret stödja klubben frivilligt, antingen själv eller tillsammans med organiserade
träningspass riktade till satsningsgruppen, (senare medlemmar om plats tillåter) vid minst 2
ggr à 4h per tillfälle.
Deltagare ska tagga kåren på sina sociala medier i samband med tävling om man väljer att
lägga ut inlägg där.
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