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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

Hos Bengt Persson
MÅNDAG 10 SEPTEMBER 2018 kl. 17.30-19.30

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)

Gudrun Hansson

Peter Nilsson

Hans Järvestam

Magnus Eriksson

Ingemar Kristensson

Hans Malm

Lennart Nilsson

Icke närvarande: Mikael Fromberg hade ej avhörts.
Adjungerad/inbjudna: Ingen
1.

Mötets öppnande

2.

Dagordning
Dagordningen godkändes för mötet.

3.

Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lennart Nilsson och Peter Nilsson.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer
Inga.

6.

Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson rapporterade att ekonomin är under kontroll. Klubben har fått betalt för en
utstående fordran efter Aquilla cupen inom Legends på 30,000 SEK. Kassören får också i uppdrag att
öppna upp ett nytt kontokort, där det endast finns åtkomst till ett mindre ”servicebelopp” kopplat till ett
bankkort. Detta av säkerhetsskäl.
Klubbens kortläsare fungerar väl. Beslutas att behålla den och utvärdera efter ett år.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•
•
•

8.

Brev rån Svedala kommun från Integrations koordinatorn ang. klubbens ev. engagemang på
novemberlovet. SMK har ingen relevant ungdomsverksamhet att erbjuda.
Nyhetsbrev från SBF distribuerat till alla styrelsemedlemmar.
Det finns fortfarande drygt 30 medlemmar som inte har betalt för 2018. Dessa har fått flera
påminnelser.

Framtidsplaner/Tävlingar/Övrigt 2018:
Tävlingar:
• 29 september – Grussprint loppet som fått ändrat namn och sponsor. Nytt namn är ”Fönster –
Sprinten” och kommer att köras på Sturup Raceway. Tävlingen ingår i RS-DM och Asfaltcupen.
•
•
•

Övriga klubbaktiviteter:
24 september – Studiebesök på nya Aggarps skolan i Svedala
27 oktober – OBS lördag. Utflykt till Simrishamn och besök på Autoseum samt lunch på Hotel Svea.
26 november - Jultallrik
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9.

Miljöfrågor
Inga miljö incidenter rapporterade vid de senaste tävlingarna. Den nya miljöpolicyn följdes noga.

10. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm
Websidan är uppdaterad och fungerar mycket bra.
Även Face Book sidan uppdateras av Web Master Rickard Larsson.
11. Rapport från Motor & veterandagen
Ett uppföljningsmöte är inplanerat till den 19 september. Rapport till styrelsen på nästa möte.
12. Uppvaktningar 2017
Finns uppvaktning som ska göras.
13. Beslut om inköp av gula västar med tryckt text.
50 nya gula västar med texten FUNKTIONÄR på ryggen samt SMK:s logga på vä bröst levererade och
användes på Veterandagen 25 augusti. Bra synlighet. Tidigare beslut att köpa in några orangefärgade
västar till tävlingsfunktionärer på Sturup m fl. platser är inte klart. Bengt Persson tar tag i frågan och
diskuterar på medlems kommittén.
14. GDPR
Policyn implementerad och fungerar.
15. Beslut om att utreda kostnaderna för virtuell bilsport
Beslutades på förra mötet att börja se över möjligheter och kostnader för att anordna virtuell bilsport för
ungdomar i Svedala kommun. Utrustning och lokal behövs. Möjlighet till aktivitetsstöd finns från
Svedala kommun. Har ännu ej medhunnits. Lennart Nilsson undersöker om det finns utrustning att köpa.
Bengt Persson och Hans Järvestam undersöker möjligheten att hyra lokal av scouterna.
16. Förslag om ny bansträckning på Sturup
Magnus Eriksson har ett förslag om att ändra bansträckningen på Sturup något. Redovisas på
tävlingskommittén.
17. Behov av ny funktionärsansvarig person
Det finns ett behov av att rekrytera en ny funktionärs ansvarig person. Frågan diskuteras och styrelsen
får i uppdrag att tänka på vem som skulle kunna var lämplig.
18. Nästa styrelsemöten
•
•
•

TISDAG 9 OKTOBER 2018 17.30. Hemma hos ordföranden.
MÅNDAG 12 NOVEMBER 17.30. Hemma hos ordföranden.
TISDAG 4 DECEMBER 17.30. Hemma hos ordföranden.

19. Avslut
Ordförande tackar de närvarande. Mötet avslutas.

Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Peter Nilsson

_______________
Lennart Nilsson

