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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

Hos Bengt Persson
MÅNDAG 11 juni 2018 kl. 17.30-19.30

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)
Peter Nilsson

Hans Järvestam

Magnus Eriksson

Ingemar Kristensson

Hans Malm

Lennart Nilsson

Icke närvarande: Gudrun Hansson och Mikael Fromberg hade lämnat återbud.
Adjungerad/inbjudna: Ingen
1.

Mötets öppnande

2.

Dagordning
Dagordningen godkändes för mötet.

3.

Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Hans Malm och Lennart Nilsson.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer
Klubbens web ansvarige Rickard Larsson var kallad, men kunde på grund av arbete inte närvara. Kallas
till nästa möte.

6.

Kassarapport, nytecknade av nytt konto mm.
Kassör Gudrun Hansson rapporterade genom skriven handling om behållning på klubbens olika konton
och att kassan är fortsatt god. Den nya kort terminalen är tagen i bruk och fungerar bra och smidigt.
Sponsorer till Legends har betalt. I övrigt under kontroll. Bokföring för senaste tävlingar ej helt klar.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•
•
•
•

8.

Skrivelse från Svenska Bilsportförbundet delges. Skickas ut till styrelsemedlemmarna av
Ordföranden.
Hans Järvestam rapporterar om planeringsarbetet för Fordons & veterandagen 25 augusti 2018.
Affisch och annonser klara. Nytt planeringsmöte planerat till den 27 juni.
Ingemar Kristensson rapporterar om läget beträffande betalda medlemsavgifter för 2017 och
2018.
Inga GDPR nyheter. Implementering av den nya policyn fortskrider.

Framtidsplaner/Tävlingar/Övrigt 2018:
Tävlingar:
• 29 september – Grussprint loppet
•
•
•

Övriga klubbaktiviteter:
24 september – Prel. 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 3 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.
Sekreteraren Hans Järvestam fick i uppdrag att kontakta klubbens Web-Master och förnya inbjudan till
nästa styrelsemöte i augusti.
11. Rapport från ER-cupen, Legends och Rally sprinten
•
•
•

12 maj - ER-Cupen genomförs på Sturup Race Way
26 maj - Rally på asfalt – Svedala Runt
8-10 juni - Legends och Synergy tävlingarna

De tre sista tävlingarna har fungerat mycket bra. Inga olyckor eller incidenter. Rally sprinten blev
populär. ER-cupen hade till slut endast 12 startande.
Peter Nilsson tar upp frågan om nedsättning av fakturan till ER-cupen för genomförd tävling. Efter
diskussion beslutar styrelsen att sätta ner fakturan med XX SEK under förutsättning att den betalas
omgående. Kassören informeras och hanterar med ny faktura och en kreditfaktura.
Rally sprinten blev mycket lyckad med start och målgång på Sturup Park golfbana. Markägaren nöjd
efter tävlingen. Inga skador.
Legends och Synergy tävlingen gick mycket bra. Blev mycket ändringar under tävlingens gång, men
tävlingsledningen lyckades klara av detta. Mycket varmt och svettigt, och det var ont om funktionärer
till denna tävling. Sannolikt spelade vädret in.
12. Uppvaktningar 2017
Finns uppvaktning som ska göras.
Helge Nilsson fyller 80 år den 9 juli. Hans Järvestam har uppdraget att ordna med uppvaktning.
13. Kommunen
Beslut om ekonomiskt stöd från Svedala kommun för Fordons & Veterandagen 25 maj kommer är klart.
Klubben får 20 000 som kontantbidrag och dessutom hjälp med granskning av trycksaker så att
kommunens logga mm blir korrekt. Kommunen står även för uppsättning av banderoller.
14. Beslut om inköp av gula västar med tryckt text.
Frågan om inköp och tryck på gula västar med texten FUNKTIONÄR på ryggen samt SMK:s logga på
vä bröst är nu klart. Västarna är levererade och kommer att användas vid arrangemang framöver.

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. Beslutas skjutas upp till hösten.
16. Reparation av hörlurar
Beslutas att se över hörlurar och köpa in reparation och reservdelar. Det är antenner, skum kåpor mm
som behöver ses över. Inte så billigt att göra vid, men lurarna behövs vid tävlingar etc. Hans Malm och
Ingemar Kristensson hanterar frågan och rapporterar på nästa styrelsemöte.
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17. Nästa styrelsemöten
•

ONSDAGEN den 15 AUGUSTI 2018 17.30. Preliminärt hemma hos sekreteraren med grillning.

18. Avslut
Ordförande tackar och önskar alla en GLAD SOMMAR. Mötet avslutas.

Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Hans Malm

_______________
Lennart Nilsson

