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Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: TISDAG 24 AUGUSTI 17.30-19.45 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)   

 Hans Järvestam (Sekr.) Peter Nilsson 

 Ingemar Kristensson Conny Nilsson 

 Magnus Eriksson Hans Malm 

 Lennart Nilsson 

    

Icke närvarande: Gudrun Hansson anmält förhinder på grund av resa. 

 

Adjungerad/inbjudna: WEB Master Rickard Larsson 

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet till det andra fysiska mötet sedan 

mars 2020. 

  

2. Dagordning 

 Dagordningen godkändes för mötet. 

3. Justeringsmän 

  Till justeringsmän valdes Ingemar Kristensson och Magnus Eriksson 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll den 8 juni godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer; Web Master Rickard Larsson 

 

6.  Kassarapport, mm. 

Kassör Gudrun Hansson hade skickat en rapport om den ekonomiska situationen. Inkomsterna i år är 

större än utgifterna, dvs. bra. Rapporten bifogas. 

Påminnelser har skickats ut för obetalda medlemsavgifter.    

  

7. Post och skrivelser samt inkomna rapporter   

• Ordförande möte i Hässleholm 15 september. Ordföranden Bengt Persson deltar.  

• Information att Södra Bilsportförbundet planerar en ”Konferens Syd nästa år 2022. 

• Frågan har ställts om nomineringar till Konferens Syd 2022. Efter diskussion föreslås att vi ska 

nominera Rasmus Hedberg i klassen ”Ungdom”. Sekreteraren får i uppdrag att skicka in 

nomineringen med klubbens motivering. 

• Ett s.k. ”Arrangörsmöte” avhölls den 12 augusti. Ordförandebeslut noteras om att skicka 

Ingemar Kristensson. Reseräkning lämnas vid nästa styrelsemöte. Ingemar rapporterade på detta 

styrelsemöte att det finns ett problem med att få tag i tekniker och domare till olika tävlingar. 

Flera börjar komma upp i relativt hög ålder. Diskuteras hur man kan försöka att rekrytera och 

utbilda nya. 

 

8.  Rapporter från genomförda tävlingar 

Träningarna på Sturup har fungerat men få deltagare på vissa utav dem. Dåligt väder vid några tillfällen.   
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9.  Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2021: 

  Kommande Tävlingar & Träningar:  

 

• Svedala Runt 22/5 2022. Sökt som DM. mer info kommer. 

 

• Sturups sprinten 9/10 2022. Sökt som DM. Mer info kommer. 

 

• Svensk – Dansk tävling på Sturup 10/6 – 12/6 2022 planeras  

 

• 12 träningar på Sturup 2022 är bokade. 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6, 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 30/8 

samt 6/9. 

 

 

Kommande övriga aktiviteter 2022;  

 

Racingskola på Sturup: 

Planeras en licenskurs 7/5 och 8/5 

 

Mopedsektionen 

Mopedsektionen kör varje torsdag säsongen ut. Info kommer på deras Face Book sida n49 kubik. 

 

Motor & Veteran dag 2022 

Styrelsen beslutar också att förbereda planering av en ”Svedala Motor & Veteran dag” nästa år 2022, 

lördagen den 27 augusti. Det är då 10-årsjubileum. 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. 

Kontakt har etablerats. Se bland annat Racing kursen ovan där Stefan Mumm deltar som ”Director”. 

 

10.  Miljöfrågor 

 

Inget att rapportera.   

   

11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm  

Web Master Rickard Larsson berättade om hemsidan. 

 

• Bengt Persson hade ny information kring sponsorer mm. Gamla ej mer aktuella ströks från 

hemsidan och några nya tillkommer. Ett antal olika frågor diskuterades och frågetecken rätades 

ut. 

• Ett företag som funnits många år ”Anderssons Bil & Plåt” i Bjärshög med Christer Andersson 

erbjuder rabatt på vinterservice mm. 

• Det går fortfarande inte att ansöka om medlemskap på webbsidan. Länken fungerar inte. Rickard 

Larsson gör om så att det ska vara möjligt att skicka ett mejl till ansvarig.   

• Lite mer bilder är önskvärt. Rickard ska köra ut på Sturup och lite aktuella och nyare foton. 

• Face Book sidan uppdateras av Web Master Rickard Larsson med aktuell information. Bedöms 

att fler läser på Face Book än på hemsidan? 

• Behöver SMK lägga in någon akut info så skriv ett SMS till Rickard i stället för att skicka mejl. 

Eller båda delarna kanske. 

• Web Master tilldelar Ingemar Kristensson och Hans Järvestam s.k. skrivarbehörighet i SMK 

Face Book grupp. 
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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 i mars 2022 och Julfest 2021 

Styrelsen diskuterar och det vore bra om det kan lösas meds dessa aktiviteter. Pandemin har gett oss vissa 

regler som kan vara svåra att hantera när det gäller antal mm. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

17. Resultat av Kul på Hjul arrangemanget i sommar 

 Ordföranden berättar att arrangemanget blev väldigt populärt och många har berättat om en trevlig runda. 

28 anmälningar inkom och 22 har skickat in tävlingssvar. 

Beslutades att utse 5 vinnare genom dragning från en sluten box på styrelsemötet. 

Följande vinnare får samma pris. (Hemligt i skrivande stund.)  

Ordföranden kontaktar och besöker vinnarna och lämnar ut priserna) 

• Johan Gustavsson, Höllviken 

• Åse och Gert-Ove Olsson, Svedala 

• Ulla och Jan Lindberg, Svedala 

• Johnny Rostvall, Svedala 

• Sven-Arne Nilsson, Sjödiken 

 

STORT Grattis! 

 

 

18. Kommande styrelsemöte  

 

• TISDAGEN DEN 28 SEPTEMBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

 

19.  Avslut 

Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 19.45 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Ingemar Kristensson Magnus Eriksson 


