
 

 

1 

   

Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: MÅNDAG 14 FEBRUARI 2022 18.00-20.00 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.) Hans Malm  

 Hans Järvestam (Sekr.) Gudrun Hansson 

 Ingemar Kristensson Magnus Eriksson 

     

Icke närvarande: Lennart Nilsson, Peter Nilsson och Conny Nilsson hade anmält förhinder. 

 

Adjungerad/inbjudna: Valberedningen Gull-Britt Jönsson och Ingrid Malm. 

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Dagordning 

 Dagordningen godkändes för mötet. 

3. Justeringsmän 

  Till justeringsmän valdes Hans Malm och Gudrun Hansson. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll den 31 januari 2022 godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer; Valberedningen. 

Gull-Britt Jönsson föredrog beredningens arbete. Konstaterades till en början att det finns något 

administrativt fel i ordningen för inval. T.ex. bör inte ordföranden och kassören väljas om samma år 

utan det ska skilja ett år emellan dessa valperioder. Vidare blev det i förra valet och i protokollet från 

årsmötet 2021 ett antal skrivfel när det gäller längden på uppdrag för de olika sektionerna. 

 

Styrelsen överväger att föreslå en proposition till årsmötet att ändra i stadgarna § 20, punkten 11 till att 

lyda att ”föreningens ordförande väljes på två år istället för ett år”. Diskuteras på nästa styrelsemöte. 

 

Styrelsen beslutade också att vid kommande årsmöte rätta till längden på uppdrag för sektionerna till 3, 

2 respektive 1 år, samt att i klartext skriva i protokollet för alla val till och med vilket år man väljer 

respektive kandidat. Uppdrogs åt sekreteraren att hantera denna ändring vid protokollsanteckningar vid 

kommande årsmöte. 

 

Valberedningen konstaterade också att det i något fall saknas kandidat och att det vid detta 

rapporteringstillfälle inte gått att finna ersättare. Valberedningen och styrelsen arbetar vidare på frågan 

intill tiden för årsmöte den 22 mars 2022. Noterades också att en föreslagen kandidat inte betalt 

medlemsavgift och av detta skäl inte kan väljas. 

 

Förslag till omval respektive nyval och för vilken period anges i särskild bilaga som kommer att 

presenteras på årsmötet. Det rör sig om smärre förändringar totalt sett. 

    

6.  Ekonomi, Kassarapport, mm. 

Kassör Gudrun Hansson informerade om att det kommit in fler medlemsavgifter. I övrigt  

inga stora poster och förändringar. Konstateras att året 2021 trots pandemin inne burit ett mindre plus 

jämfört med tidigare år. 

Noterades särskilt att SMK efter ansökan fått ett bidrag på 25 000 SEK från Skurups Sparbank att 

användas för utbildning. 

Vidare har Svedala kommun efter ansökan beviljat 25 000 SEK för arrangemanget ”Svedala Motor & 

Veterandag” den 27 augusti 2022. Bidraget betalas ut efter genomfört arrangemang. 
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7. Post och skrivelser samt inkomna rapporter   

• Racing Elit Utbildning arrangeras i Linköping 12–13 mars. Till utbildningen beslutas att anmäla 

Janne Wendel, Ingemar Kristensson, Roger Sloberg samt Rickard Persson. 

• Race4Fun har ansökt om tävling på Sturup under två helger och hjälp från Svedala Motorklubb. 

Aktuella helger är 16–17 april 2022 samt 9–10 juli 2022. 

• Vidare har det inkommit en förfrågan från Porscheklubben om ett arrangemang på Sturups banan 

den 13 augusti 2022. Ordföranden Bengt Persson kommunicerar och hanterar frågan. 

 

8.  Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter 

 Inget att rapportera. 

 

9.  Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022: 

  Kommande Tävlingar & Träningar:  

 

• Närmast i tiden har Race4Fun ansökt om tävling på Sturup 16-17 april. Och hjälp från SMK med 

arrangemanget från Svedala Motorklubb. 

• Vidare arrangerar Porscheklubben i Sverige med SMK hjälp att anordna ett evenemang den 14/5 

på Sturups banan. Styrelsen har tidigare beslutat att lämna ett positivt besked. Närmare detaljer 

kommer att hanteras i närtid av Ingemar Kristensson som får ansvaret för evenemanget.  

 

Info om träningar finns på hemsidan.  

 

Kommande övriga aktiviteter 2021 /2022;  

 

Racingskola på Sturup: 

Planeras en licenskurs 7/5 och 8/5 2022. 

 

 

10.  Miljöfrågor 

 

Inget att rapportera.   

   

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

 

Inget särskilt att rapportera. 

 

12. Aktuellt från Svedala kommun  

Svedala Kommun – Fritidsförvaltningen har inkommit med en förfrågan om SMK kan medverka vid ett 

evenemang för ungdomar som kör A-traktor och mopeder, lördagen den 14/5. Detta är tänkt att ske vid 

parkeringen intill Sporthallen i Svedala. Styrelsen uttalar att man är positiv till att medverka. Det finns 

ingen budget för evenemanget. Svedala kommun står själv för de kostnader som kan uppkomma.  

Hans Järvestam tillsammans med Ordföranden Bengt Persson utses som samordnare och ansvarig för 

SMK. Noteras att SMK samma dag har ett större dagtidsevenemang på Sturup Race Way.     

     

13. Uppvaktningar 2021 

Ordföranden Bengt Persson hanterar uppvaktningar.  

 

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. 
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16. Funktionärsfest planeras i början av nästa år.  

Funktionärsmiddag planeras till den 16 mars på Sirius orden på Bankgatan. Särskilda inbjudningar 

skickas ut till berörda funktionärer. 

 

17. Årsmöte 2022 

Planeras att genomföras den 22/3 2022. Lokal bokad på Siriusorden. Förberedelser är gjorda. Arbete 

med att skriva Verksamhetsrapporten pågår. Ordföranden och Sekreteraren hanterar detta. 

  

18. Fordons & Veteran dag 27 augusti 2022 

Som framgår av punkten 6 har SMK fått ett arrangemangs bidrag på 25 000 SEK. Planering är påbörjad 

och Veteran kommitten har träffats för en första dragning och har ett nytt möte planerat till den 2 mars. 

Diskussion i styrelsen kring ekonomi mm. Bodil Persson tar sig an uppdraget som budget och 

ekonomiansvarig för arrangemanget.  

 

19. Övrigt 

Sekreteraren föredrar fortsatt köp av en ZOOM licens för ytterligare ett år. Styrelsen beslutar att 

tillstyrka. Kostnaden ligger på ca 1.500 SEK. 

 

20. Kommande styrelsemöte 

OBS NY TID FÖR STYRELSENS MÖTEN kl. 18.00  

 

• MÅNDAGEN DEN 14 MARS 2022 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN 

 

 

21.  Avslut 

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

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Gudrun Hansson Hans Malm 


