
 

 

1 

   

Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: ONSDAG 7 SEPTEMBER 2022 18.00-20.20 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)   

 Hans Järvestam (Sekr.) Gudrun Hansson 

 Ingemar Kristensson Conny Nilsson 

 Lennart Nilsson  

     

Icke närvarande: Hans Malm och Magnus Eriksson hade anmält förhinder. 

 

Adjungerad/inbjudna: Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

1. Dagordning 

 Dagordningen godkändes för mötet. 

3. Justeringsmän 

  Till justeringsmän valdes Gudrun Hansson och Conny Nilsson 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll den 8 augusti godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer;  

    

6.  Ekonomi, Kassarapport, mm. 

Kassör Gudrun Hansson förklarade kassaläget och det senaste kassaflödet.  

 

Ordföranden Bengt Persson och Gudrun Hansson har besökt Skurups Sparbank och haft ett mycket 

positivt möte. Det resulterade i att SMK lämnar Handelsbanken och byter till Skurups Sparbank. 

Banken tar inte ut någon kostnad för föreningens Swish betalningar och vi får ett 123 företagsnummer 

till våra Swish inbetalningar. Vissa detaljer återstår att lösa, men om någon vecka från dagens datum så 

räknar kassören med att allt ska vara överfört. 

Ingemar Kristensson behöver komma åt uppgifter som tillhör medlemsinbetalningar.  

 

Vi måste också säga upp abonnemanget med Very Phone avseende kortbetalningar. Skurups Sparbank 

har en annan leverantör. Beslutas att vi ska ha kvar en kortläsare för dem som inte har Swish.    

 

  

7. Post och skrivelser samt inkomna rapporter   

• Inbjudan från Södra Bilsportförbundet till OBLIGATORISK MILJÖUTBILDNING i 

Kristianstad, Söndag den 2/10 10.00-15.00. Det handlar om ny certifiering av klubbarna och nya 

miljöregler. Efter diskussion beslutas att Vice. Ordförande Peter Nilsson deltar. 

• Inbjudan från Södra Bilsportförbundet till Ordförandemöte i Hörby, ONSDAG 21/9 18.00-

20.00. 

• 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 funderar på frågan och ärendet tas upp på nästa styrelsemöte den 4 oktober 

2022. 

• Svedala kommun informerar i skrivelse om att man anställt en ny kontaktperson gentemot 

föreningar som heter Joakim Lignerkrona. Ordföranden kontaktar Joakim L och bjuder in till 

samtal längre fram.  
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8.  Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter 

Genomförda tisdags träningar på Sturup har fungerat bra. 

 

9.  Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022: 

 

Kommande Tävlingar & Träningar: 

 

SMK:s tävlings kommitté har beslutat att ställa in Sturups Sprinten som var planerad till den 9/10 2022. 

Detta på grund av förmodat lågt deltagarantal. 

 

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.   

 

Kommande övriga aktiviteter 2022;  

 

Diskuterar att genomföra ett studiebesök på Autoseum i Simrishamn SÖNDAGEN den 23/10. SMK har 

varit där för många år sedan, men det är helt ombyggt idag och klart sevärt. Klubben bjuder på entré 

avgift och därefter är tanken att vi äter lunch på en fisk restaurang i Simrishamn. Var och en betalar för 

lunchen. Ordföranden ringer och bokar och därefter skickas en inbjudan ut till alla medlemmar.   

 

Julbordet i år på Sirius lokalen är bokat till den 28/11. 

 

10.  Miljöfrågor 

 

Förutom miljöutbildningen under punkt 7, inget att rapportera förutom att pärmen är uppdaterad av 

Marie Eriksson med nu gällande regler. 

   

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

 

Hemsidan behöver fortfarande ses över. Föreslås att WEB-master Rickard Larsson bjuds in till nästa 

styrelsemöte.   

 

12. Aktuellt från Svedala kommun  

SMK skickar ett tackbrev för stödet till Veterandagen 2022. 

   

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. 

 

16. Fordons & Veteran dag 27 augusti 2022 

Ett uppföljningsmöte med Veterankommittén är planerat till den 8 september. Styrelsen informeras på 

nästa styrelsemöte. Rent ekonomiskt ser det ut som om årets Motor & Veterandag 2022 går precis jämt 

ihop. Tackbrev skickas i särskild ordning till sponsorer m fl. 
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17. Övrigt 

• Ordföranden tar upp behovet av att gå igenom förrådet och städa upp efter olika evenemang 

under säsongen. Enas om ett förslag, LÖRDAG den 24 september. 

• Frågan om icke fungerande radioapparater och hörlurar och ev. inköp av digitala stationer 

diskuteras. Ytterligare utredning behöver göras och frågan kommer upp på nästa styrelsemöte 

igen. Undersöks om vi kan finna en annan servicepartner. 

• Ordföranden har sökt ansvarig på Sturup Race Way Flemming Schleimann för att avtala tid för 

diskussion om ekonomi och framtidsfrågor. Ingen tid bokad. Frågan tas upp på nästa 

styrelsemöte igen. 

• 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. 

 

18. Kommande styrelsemöte 

 

 

• TISDAGEN DEN 4 OKTOBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

 

 

19.  Avslut 

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

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Gudrun Hansson Conny Nilsson 


