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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

DIGITALT MÖTE VIA ZOOM
TISDAG 23 MARS 2021 kl. 19.00-20-00

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)

Gudrun Hansson (Kassör)

Hans Järvestam (Sekr.)

Hans Malm

Ingemar Kristensson

Conny Nilsson

Magnus Eriksson

Peter Nilsson

Icke närvarande: Lennart Nilsson 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 Peter Nilsson och Conny Nilsson

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 23 februari 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. Kostnader för tillstånd för träningar har betalts, liksom kostnad för apparat
för kortbetalning.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•
•

Informerades att det i praktiken råder fortsatt tävlings stopp fram till och med midsommar. Nytt
beslut kommer från SBF längre fram.
Förfrågan har inkommit från Porsche klubben om SMK:s medverkan vid en träning 24 april på
Sturup. Ordföranden har besvarat att SMK kan hjälpa till med vissa funktionärer.

8.

Rapporter från genomförda tävlingar
Inget att rapportera.

9.

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

Tävlingar stoppade fram till midsommar. Nytt besked ska komma den 12 april.
Träningar kommer att genomföras på Sturup Race Way i likhet med föregående år. Aktuella
träningskvällar är nu spikade och publicerade på hemsidan.

•

Publikfritt gäller vid dessa träningar och grinden kommer att stängas efter insläpp av funktionärer,
deltagare i träningen samt deras mekaniker.
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Kommande övriga aktiviteter 2021;
Då det vid detta styrelsemöte fortfarande råder oklarhet om Corona krisens fortsättning, kvarstår tidigare
beslut att tills vidare skjuta upp studiebesök. 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. Tidigast aktuellt under
hösten.
10. Miljöfrågor
Miljöchef Marie Eriksson, samt Miljöansvarig Lars-Ivar Johansson har nyligen genomgått
Bilsportförbundets utbildning för certifiering från 2021.
Diskuterades på föregående styrelsemöte om det kan behövas ytterligare en medhjälpare / ersättare vid
behov. Ordföranden har kontaktat Lars-Ivar Johansson och diskuterat frågan. F.n. inte aktuellt med
tanke på få evenemang 2021, men inför nästa år 2022 så bör det utbildas en eller två personer till.
Ordföranden bevakar frågan tillsammans med Lars-Ivar Johansson.
11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm
Den nya hemsidan är nu klar. Rättelser är gjorde liksom önskade kompletteringar.
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, men bedömningen vid detta styrelsemöte är att det
sannolikt inte går att genomföra något arrangemang på grund av pandemiläget.
Inget nytt har framkommit.
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.
16. Övriga frågor
•
•
•
•
•

Det finns ett antal obetalda medlemsavgifter. Påminnelser kommer att skickas ut. Bevakas särskilt
inför årsmötet att de som väljs till olika funktioner ska ha betalt sin medlemsavgift.
Noterades att den digitala mötesformen fungerar bra. Den nu inköpta ZOOM Licens fungerar bra
och alla har ordnat så att bra uppkoppling fungerar.
Kassören meddelar att Handelsbanken stänger sitt kontor i Veberöd. Problem kan uppstå med
kontanter. Kassören återkommer.
Kassören meddelar efter genomgång av försäkringsfrågan, att tävlingsförsäkring tills vidare kommer
att hanteras via Sturup race Ways banförsäkring.
SMK medlem Stefan Mumm har erbjudit sig att hjälpa till med utbildning inom racing. Inbjuds till
nästa styrelsemöte för närmare diksussion.
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17. Årsmöte
Styrelsen har tidigare beslutat att skjuta upp årsmötet på grund av pandemin. Ett förslag om
genomförande 22 april finns.
Frågan gäller nu närmast hur styrelsemötet ska genomföras. Det finns två förslag;
Antingen digitalt den 22 april enligt ett förslag från klubbens Web Master Rickard Larsson eller att vi
avvaktar ytterligare en tid och genomför det utomhus i Björklunds hage i Norrskog längre fram. Det
konstateras att det inte finns något formellt eller juridiskt hinder för att avvakta i tiden.
Ordföranden har varit i kontakt med Web Master Rickard Larsson och det finns en framtagen lösning
hur årsmötet skulle kunna sändas över You Tube med möjlighet till s.k. chat med medlemmarna, som
skulle kunna fungera.
Alternativet är att avvakta till maj månad och genomföra det utomhus i Björklunds hage med
korvgrillning och bra socialt avstånd.
Efter genomgång av de båda möjligheterna och påföljande diskussion i styrelsen lyssnar Ordföranden på
ledamöternas uppfattning. Samtliga framför att alternativet med Björklunds hage är det sätt som alla
ställer sig bakom. Det kräver dock att vädret är OK och därför föreslås 3 olika möjliga datum. Tisdag
11/5, Onsdag 19/5 och Tisdag 25/5.
En kallelse kommer att utgå med aktuella handlingar och så utgår vi ifrån det första datumet. Skulle det
bli dåligt väder, så kommer årsmötet att skjutas upp till de följande aktuella datumen. Vid utskick
kommer en möjlighet till anmälan att ges, så att man enkelt kan kontakta dem som anmält sig, så att vi
kan kontakta och avlysa mötet och då skjuta upp det till nästa angivna datum.
Frågan ska ställas till Web Master Rickard Larsson om det är möjligt att spela in årsmötet och lägga ut
filmen på SMK:s hemsida för de som inte kan närvara och vill titta på det i efterhand.
Rolf och Maj Björklund i Norrskog är kontaktade av sekreteraren och upplåter platsen för årsmöte
aktuella dagar.
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.

Sekreteraren får i uppdrag att göra utskick och inbjudan till årsmötet i rätt tid.
18. Kommande styrelsemöte
•

TISDAGEN DEN 20 APRIL 18.00 DIGITALT

19. Avslut
Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 20.00
Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Peter Nilsson

_______________
Conny Nilsson

