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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

DIGITALT MÖTE VIA TEAMS
ONSDAG den 16 DECEMBER 2020 kl. 18.00-18.40

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)

Gudrun Hansson (Kassör)

Hans Järvestam (Sekr.)

Lennart Nilsson

Ingemar Kristensson

Peter Nilsson

Magnus Eriksson
Icke närvarande: Conny Nilsson kunde inte koppla upp mötet. Lennart Nilsson kunde lyssna, men inte
kommunicera. Hans Malm hade förhinder på grund av arbete.
Adjungerad/inbjudna: Inga
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 14 september 2020 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer
Inga.

6.

Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson rapporterade att ekonomin är i princip på samma status då inga aktiviteter har
genomförts pga pandemin. Medlemsavgifter för 2021 har börjat komma in.
Klubben har gjort en ansökan till Svedala Kommun om s.k. Corona stöd och fått 10.000 kronor i bidrag,
vilket förbättrat klubbens ekonomi. Ett mycket välkommet bidrag i Corona tider.
Noteras särskilt ett beslut ang. LOOPIA. Vi har domänen t.o.m. den 20250203 för en kostnad av 745:,
således 5 år framåt.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•
•

Julkort från Hörby Motorklubb noterades.
Det kommer olika info mail från Svenska och Södra Svenska Bilsportförbundet. Dessa
vidarebefordras av Ordföranden till styrelsen medlemmar.

8.

Rapporter från genomförda tävlingar
Inget att rapportera.

9.

Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2020:
Kommande Tävlingar & Träningar:
Inga planerade för närvarande.
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Kommande övriga aktiviteter 2020;
Då det vid detta styrelsemöte fortfarande råder oklarhet om Corona krisens fortsättning, kvarstår tidigare
beslut att tills vidare skjuta upp studiebesök under hösten. Det finns ett antal förslag och det har
framförts att ett besök på en vingård eller på ölbryggeriet i Jordberga läggs i förslagsbanken för framtida
studiebesök Ett nytt förslag har tillkommit om att besöka en firma på Österlen som tillverkar
mätutrustning för montering i nya bilar som sedan levereras till flygplatser mm för att mäta vägfriktion
mm.
10. Miljöfrågor
Inget att rapportera.
Styrelsen tar upp frågan om en biträdande Miljöansvarig person som kan bistå Marie Eriksson.
Ordföranden ska tillfråga Lars-Ivar Johansson om han kan bistå.
11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm
Det pågår ett arbete att byta till en ny hemsida. Detta beräknas vara klart under senare delen av januari /
början av februari.
Face Book sidan uppdateras av Web Master Rickard Larsson.
Ordföranden har bett sekreteraren att ordna med en julhälsning till alla medlemmar. denna kommer att
skickas ut nästa vecka, strax före jul.
12. Aktuellt från Svedala kommun
SMK har diskuterat möjligheten att ordna ett eller två enklare ”Fordons & Veterandagar” under 2021 i
Svedala centrum. Svedala kommuns Gatu- och Parkenhet ser positivt på förfrågan. Pandemi situationen
får avgöra vas som kan anordnas under 2021.
13. Uppvaktningar 2020 och början av 2021
Det finns några jämna födelsedagar att uppmärksamma den närmaste tiden. Ordföranden sköter detta
med Telegram.
14. GDPR
Klubbens GDPR policy diskuteras. Inget nytt att rapportera. Policyn finns utlagd på webben. Kommer
att förnyas /n uppdateras i början av nästa år.
15. Behov av ny funktionärsansvarig person
Ingen lösning. Punkten kvarstår. Det finns ett behov av att rekrytera en ny funktionärs ansvarig person.
16. Övriga frågor
•

Ingemar Kristensson informerar om att ”Konferens Syd” den 16 januari 2021 i Malmö är inställd på
grund av pandemin.

•

Conny Nilsson har meddelat att han undersökt uppdraget om ett erbjudande med en klubb jacka.
Priset är 1085 SEK med det stora trycket i guld på armen och 985 SEK utan tryck. I det senare ingår
ett påsytt SMK märke / brodyr som Bodil Persson syr på. Kravet är att det ska finnas reklam antingen
tryckt på ärmen eller påsytt. Sekreteraren får i uppdrag att gå ut med en förfrågan till klubbens
medlemmar. Kostnaden för medlem per jacka är 500 SEK. Resterande del sponsrar klubben som
reklam. Conny Nilsson tar emot beställningar.
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17. Kommande styrelsemöte
•

ONSDAGEN DEN 20 JANUARI 18.00 DIGITALT.

18. Avslut
Ordförande tackar alla för bra diskussioner och önskar alla i styrelsen GODA HELGER och ett bättre
motorår 2021 utan pandemi. Mötet avslutas kl. 18.40
Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:
______________
Gudrun Hansson

_______________
Peter Nilsson

