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Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: TISDAG 4 OKTOBER 2022 18.00-20.30 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)   

 Hans Järvestam (Sekr.) Gudrun Hansson (kassör) 

 Ingemar Kristensson Conny Nilsson 

 Lennart Nilsson Hans Malm 

 Magnus Eriksson 

     

Icke närvarande:  

 

Adjungerad/inbjudna: Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

1. Dagordning 

 Dagordningen godkändes för mötet. 

3. Justeringsmän 

  Till justeringsmän valdes Peter Nilsson och Lennart Nilsson 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll den 7 september godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer; Web Master Rickard Larsson, som anmält förhinder. 

    

6.  Ekonomi, Kassarapport, mm. 

Kassör Gudrun Hansson förklarade kassaläget och det senaste kassaflödet.  

 

Omläggningen till Skurups Sparbank pågår och en del överföringar är fortfarande inte klara.  

Abonnemanget med Very Phone avseende kortbetalningar är uppsagt och vi ska få ett nytt via 

Sparbanken. Avvaktar med detta av praktiska skäl till efter årsmötet i februari 2023. 

 

7.   Diskussioner med Sturup Race Way 

Ordförande Bengt Persson, kassör Gudrun Hansson samt Jan Wendel har den 27/9 haft ett möte med 

Sturup race Way. Bra diskussioner om olika avgifter och kostnader samt framtid. Mot bakgrund av 

rådande ekonomiska läge i samhället, så avvaktar SMK med kostnadshöjningar vid t.ex. träningar. 

Frågan om ambulanskrav vid träningar diskuterades. Vidare togs frågan upp om ersättningar till SMK:s 

funktionärer vid utlåning av personal till olika aktiviteter. 

SMK informerade om SM-sprinten den 1 juli som SMK fått sig tilldelad. Likaså om en s.k. Svensk / 

Dansk tävling den 17-18 juni 2023. SMK informerade om planerad Racingskola 20-21 maj 2023. 

SMK informerades om att tidtagartorn och läktare planeras att renoveras, men det är oklart när i tiden 

detta kommer att göras.     

 

  

8. Post och skrivelser samt inkomna och avlämnade rapporter   

• Södra Bilsportförbundets möte med alla klubbordförande avhölls i Hörby den 21 september. 

Bengt Persson var på plats och informerade på styrelsemötet om olika punkter. 

• Peter Nilsson informerade om sin medverkan vid Södra Bilsportförbundet OBLIGATORISKA 

MILJÖUTBILDNING i Kristianstad, söndag den 2/10 10.00-15.00. Inga stora nyheter. 

• Rallyutskottet har meddelat skriftligen att SMK har godkänts som arrangör av RALLY SM / 

Asfaltsprint den 1 juli 2023. I samma skrivelse bjuds alla arrangörer – Tävlingsledare, 

Säkerhetschef samt Event ansvarig – in till en obligatorisk konferens i Linköping 22-23 oktober. 
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Beslutas efter diskussion att Bengt Persson, Magnus Eriksson och Peter Nilsson deltar som 

SMK:s representanter avseende de olika funktionerna..  

• Inbjudan från Södra Bilsportförbundet till ett digitalt arrangörsmöte den 26 oktober kl. 19.00 

Bengt Persson deltar på distans.  

• Södra Bilsportförbundet har i skrivelse erinrat om att klubbarna ska nominera och ge förslag på 

personer i olika klasser och grupper som ska uppmärksammas på Bilsport Syd konferensen den 

14/1 2023. Styrelsen har ett förslag till kandidater som redovisas nedan. 

 
Årets Ungdom: Amanda Ek Fors 

Kör Renault Clio 14 år från Blentarp. 

 

Årets Funktionär: Bengt Persson. 

Ordf. i Svedala MK 

 

Årets Kubb :  Svedala MK 

 

Årets Komet: Anders Nordqvist 

Kör BMW i historisk racing. 

 

Årets veteran:  Nils –Olof  Markholm. 

Varit på 45 st funk uppdrag Medlem i Svedala MK. 

 

Årets Eldsjäl :  Ingemar Kristensson. 

Åker runt på tävlingar , Svedala mk , BMW-CUP , Sportvagns tävlingar. 

 

Årets Bilsporttjej: Marie Eriksson. 

Kartläsare och Miljöansvarig i SMK 

 

Årets Bilsportsman : Rasmus Hedberg. 

Svedala MK Kör STCC Junior. 

 

Årets Team: FH Racing Klågerup 

Rasmus Hedberg. 

 

Årets idrottsarrangemang: Kristianstads KK 

 

Södras BFs Special award:  Bengt Persson 

Svedala MK. 

/// 

 

9.  Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter 

Genomförda tisdags träningar på Sturup har fungerat bra. Träningarna på Sturup Race Way är nu 

avslutade för i år. Totalt har 12 träningstillfällen genomförts under säsongen. Enligt den totala 

statistiken för samtliga träningstillfällen har totalt 184 ekipage deltagit. Säkert har några kört vid flera 

tillfällen.   

 

 

10. Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2023: 

Kommande Tävlingar & Träningar: 

Se särskild bilaga som bilägges till protokollet. Kommer att läggas ut på hemsidan så snart som möjligt. 
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Kommande övriga aktiviteter 2022 /2023;  

 

Studiebesök på Autoseum i Simrishamn SÖNDAGEN den 23/10. Inbjudan har skickats ut till alla 

medlemmar. 

 

 Julbordet i år på Sirius lokalen är bokat till den 28/11. Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar. 

 

11.  Miljöfrågor 

 

Förutom miljöutbildningen och Peter Nilssons rapport under punkt 8, inget att rapportera. 

   

12. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book, Uppvaktningar mm  

    

Inget särskilt att rapportera. 

 

13. Uppföljning av Motor & Veterandagen 27/8 2022 

En uppföljning har gjorts och Veterankommittén har haft ett möte och gått igenom alla synpunkter. 

Rapporten har skickats till alla styrelsemedlemmar. När det gäller fordons uppställning mm, så var det 

få synpunkter. Däremot fanns en del oklarheter inom ”matgruppen” och dessa frågor finns med i 

uppföljningsrapporten. 

 

Ekonomiskt så gick det precis ihop med en inkomst resp. utgifter på ca 40.000 SEK och det blev en liten 

vinst på ca 2.000 SEK. 

Planerings- och Genomförande ansvarig Hans Järvestam, menar att vårt arrangemang är alldeles för 

krävande när det gäller planering och personal. Närmare 40 funktionärer krävdes i år för att få ihop alla 

delar. Vid motsvarande aktiviteter som genomförs av olika aktörer på andra platser i sydvästra Skåne, 

kan man konstatera att SMK är den enda klubben som ordnar med mat, fika och t.ex. jury och priser.. 

Storgatans konstruktion med Sommargata gör det också komplicerat att genomföra aktiviteten och 

kräver många funktionärer för att garantera säkerheten mm. Övriga arrangemang har ett litet antal 

funktionärer som slussar in bilar, oftast då på grönytor. Som exempel kan nämnas Motorhistoriska 

klubben som genomför ett antal samlingar i Smyge vid magasinet, Borgeby samlingarna varje tisdag 

under sommaren. Hans Järvestam menar att, ett så litet antal funktionärer som möjligt är det som krävs 

för att få hållbarhet i ett arrangemang som Svedala Motor & Veteranmarknad. Det kräver då en annan 

plats än Svedala centrum och dess city miljö. Matfrågan är också mycket krävande och man bör absolut 

överväga att lägga ut denna helt och hållet på privata entreprenörer.   

 

SMK har nu genomfört denna aktivitet under 10 år och frågan är om detta kanske var den sista i sitt slag 

och på aktuell plats /område. Styrelsen uppmanas att fundera och på nästkommande styrelsemöte så får 

det beslutas om och i så fall hur och var – kanske på ny plats – som vi ska gå vidare. Ett antal 

funktionärer har inkommit med avsägelser om fortsatt medverkan kommande år på grund av ålder, 

arbetsbelastning mm. 

 

 

14.  Fråga om ny servicepartner och ev. inköp av digital kommunikations utrustning 

Sekreteraren Hans Järvestam rapporterar från uppdraget att besöka firma S.H Cato i Malmö / Burlöv. 

Efter föredragning beslutas att anlita S:H Cato och i en första omgång lämna in 20 stationer för 

genomgång och service. Radioansvarige Hans Malm plockar ihop en kartong och Bengt Persson och 

Hans Järvestam lämnar in och besöker firman tillsammans.. 

 

Diskuteras inköp av nya digitala radiostationer enligt priser som inhämtats från S.H Cato. Beslutas att 

tills vidare avvakta med inköp av nytt radio material.  

   

   

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. Övrigt - Inköp av ny skrivare till kassören mm 

• Nuvarande skrivare har upphört att fungera och det går inte att finna reservdelar. Gudrun 

Hansson har undersökt marknaden och funnit lämplig ersättningsprodukt på antingen Net On 

Net eller El-Giganten. Beslutas om inköp av ny skrivare till en kostnad understigande ca 1.500 

SEK.  

• I samband med Veterandagen överlämnade MC klubben 69 ett diplom med gåva på 500 SEK till 

Svedala Motorklubb. Gåvan noterades med tacksamhet på styrelsemötet. Beloppet 500 SEK 

tillfaller budget för Veteran arrangemanget 2022. 

• Hans Järvestam tar upp frågan om profilkläder med tanke på att vi har beviljats ett SM till 

sommaren 2023. Beslutas att undersöka inköp av kepsar samt en skjorta till funktionärer. 

 

17. GDPR mm 

Inget att rapportera. 

 

 

18. Kommande styrelsemöte 

 

 

• TISDAGEN DEN 1 NOVEMBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

 

 

19.  Avslut 

 Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 20.10. 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Peter Nilsson Lennart Nilsson 


