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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

Hemma hos Ordföranden i Torup
TISDAG 28 september 17.30-19.20

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

Peter Nilsson

Ingemar Kristensson

Conny Nilsson

Magnus Eriksson

Gudrun Hansson

Lennart Nilsson
Icke närvarande: Hans Malm 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 Conny Nilsson och Lennart Nilsson.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 24 augusti godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer; Ingen

6.

Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson informerade om att det kommit in en hel del avgifter på träningarna som varit
välbesökta. Inkomsterna i år är större än utgifterna, dvs. bra. SMK har också lånat ut funktionärer till
olika arrangemang på Sturup som klubben fått ersättning för.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•

•

8.

Ordförande berättade om mötet i Hässleholm. Det framkom att det saknas flera ansvariga för
olika sportgrenar. Detta måste få en lösning. Vidare finns nyheter vad gäller tävlingstillstånd
som Bengt berättar om. Konferens Syd planeras som en enkel konferens preliminärt den 8
januari 2022. Södra Bilsportförbundet planerar ett årsmöte den 19 februari 2022.
Ett nyhetsbrev har kommit från Svenska Bilsportförbundet gällande tävlings licenser. VIKTIGT!
Sekreteraren lägger ut på hemsidan.

Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter
Träningarna på Sturup har fungerat bra i höst med fler deltagare.
Moppeklubben har avslutat för året med middag hos Slaktmästaren och därefter ett besök på en
motorfirma på Ö. Industriområdet där man fick se en stor motor som kördes i en provbänk.
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9.

Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022:
Kommande Tävlingar & Träningar:
Ordföranden presenterar ett förslag när olika aktiviteter ska äga rum. Denna info bilägges protokollet
och ska läggas ut på web sidan.
Kommande övriga aktiviteter 2021 /2022;
Funktionärsutbildning anordnas i Svedala
LÖRDAGEN den 30/10 2021 09.00-14.00. Se handling utlagd på webben. Klubben bjuder på fika och
lunch.
Jultallrik
Serveras på Sirius orden den 29/11. Endast betalande medlemmar / betalande familje medlemmar. Egen
kostnad 100 SEK. Resterande står klubben för. Max antal deltagare är 90 st. Läggs ut på webben och
skickas ut till medlemmar. Detta under förutsättning att inget nytt pandemi beslut fattas av
myndigheterna.
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
Det finns några jämna födelsedagar att uppmärksamma till hösten 2021. 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. Datum mm beslutas på nästa styrelsemöte
17. Övriga frågor
Race SAM möte i Jönköping ligger i oktober. Beslutas att Ingemar Kristensson deltar.
Ordföranden tar också upp frågan om att vi måste se över radioapparater och kolla så att allt fungerar
inför nästa år.

3

18. Kommande styrelsemöte
•
•
•

TISDAGEN DEN 26 OKTOBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN.
TISDAGEN DEN 23 NOVEMBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN
TISDAGEN DEN 21 DECEMBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN

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

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Conny Nilsson

_______________
Lennart Nilsson

