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Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: MÅNDAG 8 AUGUSTI  2022 18.00-20.20 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.) Hans Malm  

 Hans Järvestam (Sekr.) Gudrun Hansson 

 Ingemar Kristensson Magnus Eriksson 

 Lennart Nilsson Conny Nilsson 

 Peter Nilsson 

     

Icke närvarande: Alla 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 13 juni godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer; Ingen 

    

6.  Ekonomi, Kassarapport, mm. 

Kassör Gudrun Hansson förklarade noga kassaläget och det senaste kassaflödet.  

Ett problem har uppstått med Handelsbanken som börjat att ta betalt för Swish överföringar. 

Frågan diskuteras. Styrelsen enas om att uppdra åt Ordföranden och kassören tillika båda firmatecknare, 

att ta kontakt med Sparbanken i Skurup och diskutera bättre villkor. 

 

Kassören tar också upp frågan om betalningsrutiner vid arrangemang på Sturup Race Way. Det finns ett 

gammalt avtal som bör ses över. Styrelsen ger ordföranden och kassören i uppdrag att ta en kontakt med 

Sturup Race Way i syfte att gå igenom frågan och ev. upprätta ett nytt ekonomiskt samarbetsavtal. 

 

Styrelsen beslutade också tidigare om att representanter för styrelsen så snart som möjligt bör träffa 

ägaren till Sturup Race Way för att diskutera framtid, visioner mm. Det finns en del uppenbara brister på 

anläggningen och SMK önskar veta hur ägaren ser på framtiden. 

 

Samtliga punkter ska återrapporteras till styrelsen under kommande styrelsemöten.   

 

  

7. Post och skrivelser samt inkomna rapporter   

• Skrivelse från Janne Wendel ang. förslag om inköp av digitala radioapparater. Konstateras att det 

skulle innebära en hög kostnad för klubben. Frågan uppkom också var vi gör av våra drygt 50 

radioapparater som trots allt fungerar relativt väl om än med vissa brister. Några ledamöter 

ställde sig skeptiska till behoven att byta system. Det verkliga behovet för SMK av att byta och 

särskilt kostnaden ifrågasattes. Inget beslut i frågan. Ordföranden och sekreteraren tog på sig att 

undersöka saken vidare. Problemet är i första hand hörlurarna av fabrikat Peltor som ofta strular 

särskilt vid väta och regn.   

 

 

 

 



 

 

2 

 

8.  Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter 

Genomförda tisdags träningar på Sturup har fungerat bra. Race 4You tävlingen den 9-10 augusti 

fungerade väl och arrangören var nöjd med SMKs arbete.  

 

9.  Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022: 

Kommande Tävlingar & Träningar:  

 

Info om träningar och tävlingar finns på hemsidan. 

Kommande lördag 13/8 körs en Porsche Malmö / Helsingborg aktivitet på Sturup Race Way,  

 

Kommande övriga aktiviteter 2022;  

 

Enligt plan. Se hemsidan. 

 

10.  Miljöfrågor 

 

Inget att rapportera förutom att pärmen håller på att uppdateras av Marie Eriksson. 

   

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

 

Hemsidan behöver fortfarande ses över. Såvitt det kan ses, är inte sponsor blocket uppdaterat fullt ut. 

Ordföranden ska kontakta Web Master Rickad Larsson.    

 

12. Aktuellt från Svedala kommun  

Inget aktuellt.     

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. 

Samtidigt konstaterar ledamot Magnus Eriksson att det tycks allt svårare att få hjälp av klubb 

funktionärer på tävlingar mm.  

 

16. Fordons & Veteran dag 27 augusti 2022 

Hans rapporterar om förberedelserna inför arrangemanget. Klart med funktionärer. 

17. Övrigt 

• Frågan om inköp av en ”Tjuvstartskylt” är på gång. Conny arbetar på frågan och gör en 

beställning. 

• Lennart Nilsson tar in en offert till nästa möte för ny anslagstavla. 

• Ingemar Kristenson informerar om en halvårsgallring har gjorts och några medlemmar som inte 

betalt sina medlemsavgifter har strukits. 

• Beslut om inköp av nya termosar. Kostnad 1200 SEK. 
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18. Kommande styrelsemöte 

 

 

• ONSDAG DEN 7 SEPTEMBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN 

• TISDAG DEN 4 OKTOBER HEMMA HOS ORDFÖRANDEN 

 

 

 

19.  Avslut 

 Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 20.20. 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Peter Nilsson Lennart Nilsson 


