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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Plats:
Tid:

Hemma hos ordföranden i Torup
Tisdagen 26 Oktober 17.30

Närvarande: Bengt Persson

Peter Nilsson

Hans Malm

Magnus Eriksson

Lennart Nilsson

Ingemar Kristensson

Icke närvarande: Hans Järvenstam
Gudrun Hansson
Adjungerad/inbjudna: Ingen

Conny Nilsson
hade anmält förhinder

1.

Mötets öppnande
Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordning
Dagordningen godkänndes för mötet.

3.

Justeringsmän
Till justerare valdes Magnus Eriksson och Hans Malm.

4.

Föregående mötesprotokoll

5.

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Kallad sektion
Ingen.

6.

Kassarapport
Gudrun hade låtit meddela ordföranden att inga stora förändringar har skett
i kassan. Kassan ser fortfarande god ut för året 2021 även om det har varit
mindre tävlingar.

7.

Post och skrivelse
*Inbjudan om rallymöte den 13/11, Magnus deltager
*Information från Svemo ang GDPR, detta lades till handlingen då
Klubben har ett bra fungerande GDPR arbete.
*Nyhetsbrev från Södra bilsportsförbundet SGA Racing.

8.

Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter
Ingen tävling genomförd sedan senaste mötet.

9.

Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022
Klubben har sökt datum för flera tävlingar under 2022.
Tillstånd för Svedala Motor och Veterandag i Augusti 2022 är också sökt.
Kommande övriga aktiviteter 2021/2022
*Radio-apparaterna skall gås igenom, planeras till 14/11
*Funktionärskurs den 30/10 2021 9-14 i Sirius lokal.
*Planer finns för en brandkurs under senhösten 2021, ordförande ordnar.
*Julbord för klubbens medlemmar anordnads 29/11 2021 i Sirius lokal på
Bankgatan i Svedala. Anmälan är öppen och ligger ute på hemsidan.
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*Funktionärsfest planeras till den 25/2 2022, Bengt bokar Siriuslokalen
*Årsmöte planeras preliminärt till den 22/2 2022, Bengt kollar med Siriuslokalen
*Racingskola är planerad på Sturup Raceway 7-8/5 2022.
10. Miljöfrågor
Inget nytt att rapportera
11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Facebook mm
När någon kommenterar på klubbens facebook sida så kommer inte dessa kommentarer
i flödet utan hamnar i bakgrunden och syns inte. Detta togs upp till diskussion om man inte
skulle kunna få kommentareran att ligga mer synligt. Denna fråga får tas upp med webbmastern.
12. Aktuellt från Svedala kommun
Inget aktuellt från kommunen.
13. Uppvaktning 2021
Finns några jämna födelsedagar under senhösten, ordförande har koll på dessa.
14. GDPR
Inget nytt att rapportera
15. Behov av ny funktionärsansvarig person
Ingen lösning. Punkten kvarstår. Det finns ett behov att rekrytera en ny funktionärs ansvarig person
16. Övriga frågor
Frågan lyfts om man skulle kunna kombinera rally tävlingen Svedala runt med en
racing tävling under samma dag på samma bana. Detta undersöks vidare av styrelsen
då det skulle kunna vara ett sätt att få mer deltagare. Magnus kollar även på Rallymötet den
13/11 om deras åsikt om detta.
17. Kommande Styrelsemöte
*Måndagen den 22 November hemma hos ordföranden
*Tisdagen den 21 December hemma hos ordföranden
18. Avslut
Ordföranden tackar för mötet och förklarar det avslutat.

Ordförande

Sekreterare

________________
Bengt Persson

________________
Peter Nilsson

Justerare

________________
Magnus Eriksson

_________________
Hans Malm

