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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

DIGITALT MÖTE VIA ZOOM
TORSDAG den 21 JANUARI 2020 kl. 18.00-18.45

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)

Gudrun Hansson (Kassör)

Hans Järvestam (Sekr.)

Lennart Nilsson

Ingemar Kristensson

Conny Nilsson

Magnus Eriksson
Icke närvarande: Hans Malm hade förhinder på grund av arbete. Peter Nilsson hade anmält förhinder,
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 Ingemar Kristensson och Conny Nilsson

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 16 december 2020 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer
Inga.
Ordföranden har varit i kontakt med Valberedningen (Gull-Britt Jönsson) som inom kort kommer att
påbörja arbetet inför SMK:s årsmöte.

6.

Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson rapporterade att ekonomin är i princip på samma status då inga aktiviteter har
genomförts pga. pandemin.
Klubben har genom två olika bidrag lyckats att bibehålla en förhållandevis god ekonomi, men totalt sett
har klubben gått med 60.000 back jämfört med förra året.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•
•
•
•
•

8.

Kallelse till Södra Bilsportförbundets årsmöte. Beslutas att Bengt Person och Ingemar
Kristensson närvarar.
Info brev ang. aktuella problem kring Svenska rallyt i Värmland.
Förfrågan från Kriminalvården om att ta emot personer som dömts för s.k. samhällstjänst.
Ordföranden har svarat att SMK för närvarande inte kan åta sig detta.
Skrivelse från ”Race for Fun” ang. arrangemang på Sturup 10/11 juli. Frågan hanteras vidare.
Skrivelse från Svedala kommun, Kultur & Fritid ang. möjlighet att söka stipendium för någon
som utmärker sig inom tävling/ idrott och boende i Svedala kommun. Beslutas att söka ett
stipendium för Rasmus Hedberg från Klågerup som tävlar i STCC. Ordföranden och
sekreteraren får i uppdrag att inge en skrivelse / ansökan.

Rapporter från genomförda tävlingar
Inget att rapportera.
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9.

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

Prel; Race for Fun 10-11 juli. Arbetas på ansökan mm.

•

Prel.: Svedala Runt 22/5. Arbetas på ansökan mm.

•

Datum för träningar under säsongen på Sturup blir klart inom kort och publiceras då på webben.

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
Miljöchef Marie Eriksson, samt Miljöansvarig Lars-Ivar Johansson har nyligen genomgått
Bilsportförbundets utbildning för certifiering från 2021.
Marie Eriksson har därefter uppdaterat SMK:s Miljöpolicy. Nytt dokument klart och ska skrivas under
av Ordföranden. Publiceras därefter på webben. SBF:s miljöcertifiering är på väg genom post och
kommer också att publiceras på webben.
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.
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. Något beslut bedöms inte kunna fattas förrän senare i vår
på grund av pandemiläget.
13. Uppvaktningar 2021
Det finns några jämna födelsedagar att uppmärksamma den närmaste tiden. Ordföranden sköter detta.
14. GDPR
Klubbens GDPR policy har uppdaterats av sekreteraren. Den nya policyn läggs ut på webben.

15. Behov av ny funktionärsansvarig person
Ingen lösning. Punkten kvarstår. Det finns ett behov av att rekrytera en ny funktionärs ansvarig person.
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16. Övriga frågor

•

•
•
•

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.
Frågan har varit ute på webben. Ett antal medlemmar har uttryckt intresse. Conny Nilsson beställer i
enlighet med inkomna beställningar.
Ingemar Kristensson tar upp frågan ang. träningsförsäkringen som synes vara fel till omfattningen.
Kassören Gudrun Hansson får i uppdrag att undersöka saken och rätta till formuleringen.
Noterades att den digitala mötesformen fungerar bra. Beslutas att köpa in en digital ZOOM Licens
för ett år för en kostnad på ca 1.200 SEK. Sekreteraren ombesörjer detta.

17. Årsmöte
Frågan om tidpunkt för årsmötet diskuteras. Beslutas att skjuta upp det på grund av pandemin. En
planering görs för ett genomförande TORSDAG den 22 April, beroende på pandemins utveckling.
Sekreteraren får i uppdrag att göra en prel. bokning om möjligt på Folkets Hus.
Kassör Gudrun Hansson meddelar att revisionsberättelsen ligger klar.

18. Kommande styrelsemöte
•
•
•

TISDAGEN DEN 23 FEBRUARI 18.00 DIGITALT.
TISDAGEN DEN 23 MARS 18.00 DIGITALT.
TISDAGEN DEN 20 APRIL 18.00 DIGITALT

19. Avslut
Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 18.45
Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Ingemar Kristensson

_______________
Conny Nilsson

