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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

Hemma hos Ordföranden i Torup
MÅNDAG 22 NOVEMBER 17.30-19.20

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)
Hans Järvestam (Sekr.)

Peter Nilsson

Ingemar Kristensson

Conny Nilsson

Hans Malm

Gudrun Hansson

Lennart Nilsson
Icke närvarande: Magnus Eriksson anmält förhinder.
Adjungerad/inbjudna: Ingen
1.

Mötets öppnande
Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordning
Dagordningen godkändes för mötet.

3.

Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Gudrun Hansson och Peter Nilsson

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 26 oktober godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer; Ingen

6.

Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson informerade om att det kommit in en inbetalning från Sturup Race Way.
Klubben fått 1 809 SEK från Svenska Spel från den s.k. Gräsroten. Utbetalt 1 740 SEK till
Polismyndigheten för tillståndsansökan.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•
•
•
•

8.

Inbjudan från Svedala Kommun om glöggmingel den 2 December. Bengt och Hans
representerar.
Inbjudan till Racing Forum i Hörby 7 december. Bengt Persson, Else Nilsson, Bertil Sköld samt
Ingemar Kristensson representerar.
Skrivelse från Södra Bilsportförbundet om avhåller Rally möte. Lägges till handlingarna.
Konferens Syd planeras som en enkel konferens preliminärt den 8 januari 2022. Södra
Bilsportförbundet planerar ett årsmöte den 19 februari 2022. Inga kallelser. Avvaktar sannolikt
pandemiläget.

Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter
Inget att rapportera.
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9.

Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022:
Kommande Tävlingar & Träningar:
Info finns på hemsidan.
Kommande övriga aktiviteter 2021 /2022;
Jultallrik
Serveras på Sirius orden den 29/11. Endast betalande medlemmar / betalande familjemedlemmar. Egen
kostnad 100 SEK. Så här långt är ca 60 anmälda.
Racingskola på Sturup:
Planeras en licenskurs 7/5 och 8/5 2022.

10. Miljöfrågor
Inget att rapportera.
11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm
Inget särskilt att rapportera.
12. Aktuellt från Svedala kommun
Inget nytt har framkommit.
13. Uppvaktningar 2021
Willy Löfgren fyller 90 år den 27/11. Bengt hanterar uppvaktning. Det finns några jämna födelsedagar
att uppmärksamma under början av år2022. Ordföranden sköter detta.
14. GDPR
Inget att rapportera.
15. Behov av ny funktionärsansvarig person
Ingen lösning. Punkten kvarstår. Det finns ett behov av att rekrytera en ny funktionärs ansvarig person.
16. Funktionärsfest planeras i början av nästa år.
Detta planeras att ske på Siriuslokalen i Svedala den 25/2. Inbjudan skickas ut till berörda funktionärer.
17. Årsmöte 2022
Planeras att genomföras den 22/2 2022. Lokal bokad på Siriusorden. Ordföranden har redan kontaktat
Valberedningen. Förberedelser ska göras med bl.a. Verksamhetsberättelse för 2021. Ordföranden och
Sekreteraren hanterar detta.
18. Fordons & Veteran dag 27 Augusti 2022
Efter att Veterankommittén träffats hemma hos Ordföranden i förra veckan och diskuterat att genomföra
ett arrangemang den 27 augusti 2022, beslutar styrelsen om ett genomförande aktuell dag.
Minnesanteckning finns från Veterankommittén och den har skickats till samtliga styrelsemedlemmar.
Tanken är ungefär samma arrangemang som tidigare, men med ett enklare utförande. Polistillstånd är
sökt och Ordföranden Bengt Persson ska ha ett samtal med Svedala kommuns Gatu- och Parkchef inom
kort. Hans Järvestam utses som ansvarig för evenemanget den 27 augusti 2022. Planering påbörjas i
januari 2022. Beslutas att tillskriva Svedala kommun och ansöka om bidrag till arrangemanget.
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18. Övriga frågor
Genomgång av klubbens säkerhets material har gjorts.
•
•
•

Behov finns att ladda om klubbens brandsläckare inför säsongen 2022., Bengt ordnar detta.
Vidare behöver sjukvårdsutrustningen med ett antal förbandslådor uppdateras med ny material.
Gudrun Hansson tar hand om detta och köper in nytt material och säkerställer att vi har ny utrustning.
Hans Malm rapporterar att radio material nu är genomgånget. Klubben köper in engångs tvätt mtrl
till head seten. Vidare köps kontakt spray in, så att man kan spraya kontakter och därmed kan
förebygga och undvika fukt i kontakterna.

19. Ungdoms satsning
SMK överväger att satsa på ett eller flera arrangemang i samband med våra träningar till våren, där man kan
bjuda in ungdomar till Sturup Race Way som under ordnade former vill prova på att kära racing.
Ingemar Kristensson berättar om frågeställningar som kommit upp.
Beslutas att kassören Gudrun Hansson ansöker om ett bidrag på 25 000 SEK ur Skurups sparbanks s.k.
Miljonen satsning.
20. Nästa månadsmöte
Nästa månadsmöte blir julsamkväm den 29 november på Sirius lokalen.
21. Kommande styrelsemöte
•

TISDAGEN DEN 21 DECEMBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN

22. Avslut
Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 19.20
Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Gudrun Hansson

_______________
Peter Nilsson

