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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

Hemma hos Ordföranden i Torup
TISDAG 8 JUNI 2021 kl. 18.00-19-20

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)

Gudrun Hansson (Kassör)

Hans Järvestam (Sekr.)

Peter Nilsson

Ingemar Kristensson

Conny Nilsson

Magnus Eriksson

Hans Malm

Lennart Nilsson
Icke närvarande:
Adjungerad/inbjudna: Inga
1.

Mötets öppnande
Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet till det första fysiska mötet sedan
mars 2020.

2.

Dagordning
Dagordningen godkändes för mötet.

3.

Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Peter Nilsson och Hans Malm.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 20 april godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer

6.

Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson rapporterade att ekonomin är i ordning. God kassabehållning men få intäkter
vid senaste träningarna på Sturup på grund av lågt deltagande i kombination med dåligt väder.
Kommande helgs inställda danska tävling Copenhagen GT kommer att medföra en del förluster. Tas
upp på nästa styrelsemöte när summeringen är klar.
Påminnelser har skickats ut för obetalda medlemsavgifter.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•

Ett antal skrivelser / mail med olika information samt reklam erbjudanden har inkommit. Dessa
har vidaresänts till styrelsen. Inga åtgärder eller svar från SMK med anledning av dessa.

8.

Rapporter från genomförda tävlingar
Träningarna på Sturup har fungerat men få deltagare på grund av dåliga väderprognoser.

9.

Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2021:
Kommande Tävlingar & Träningar:
•

Ett antal träningskvällar planerade enligt tidigare beslut.

•

Publikfritt gäller vid dessa träningar och grinden kommer att stängas efter insläpp av funktionärer,
deltagare i träningen samt deras mekaniker.

•

10/7 samt 11/7 hjälper SMK Race 4Fun.
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•

14/8 samt 15/8 hjälper SMK Porsche klubben i Sverige med ett arrangemang på Sturup.

•

9/10 arrangerar SMK Sturups sprinten

Kommande övriga aktiviteter 2021;
Familjeaktivitet 15 augusti
Styrelsen diskuterar att genomföra en familjeaktivitet i augusti månad om möjligt i Björklunds hage.
Datumet 15/8 (söndag) nämns. Vidare diskussion krävs.
Mopedsektionen
Styrelsen rekommenderar att Mopedsektionen tar upp sina aktiviteter igen. Flertalet är sannolikt
vaccinerade och de traditionella körningarna bedöms inte utgöra något problem ur pandemisynpunkt.
Motor & Veterandag 2022
Styrelsen beslutar också att förbereda planering av en ”Svedala Motor & Veterandag” nästa år 2022,
Lördagen den 27 augusti. Det är då 10-års jubileum. Inställt både 2020 och 2021 på grund av pandemin.
Racing Utbildning på Sturup
Uppföljning ska göras med Stefan Mumm. Ordföranden kontaktar Stefan Mumm för närmare planering.
10. Miljöfrågor
Inget att rapportera.
11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm
Det går inte att ansöka om medlemskap. Önskas att Web Master ordnar så att detta blir möjligt.
Face Book sidan uppdateras av Web Master Rickard Larsson.
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. Årsmötet
Styrelsen beslutar att genomföra det uppskjutna årsmötet TISDAGEN DEN 22 JUNI kl. 19.00.
Mötet planeras för genomförande i Björklunds hage.
Kontakt tas med Web Master Rickard Larsson för att undersöka om han kan hjälpa till med det praktiska
kring mötet, så att det ska kunna spelas in och att medlemmar som inte kan närvara kan se det i
efterhand. Mötet avrundas med att SMK bjuder på grillad korv efter årsmötet med bra socialt avstånd.
Anmälan görs till Ordföranden på tfn.
En kallelse kommer nu att skickas ut. Skulle det bli dåligt väder, så kommer årsmötet att skjutas upp.
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Konstateras att:
•
•
•

Verksamhetsberättelsen är klar och godkänd av styrelsen.
Revisionsberättelsen ligger klar.
Valberedningen är klar med sitt arbete. Enligt uppgift endast några smärre förändringar samt
några förslag till omval.

17. Kommande styrelsemöte
•
•
•

TISDAGEN DEN 24 AUGUSTI HEMMA HOS ORDFÖRANDEN.
TISDAGEN DEN 28 SEPTEMBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN.

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

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Peter Nilsson

_______________
hans Malm

