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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

Hemma hos Ordföranden i Torup
Måndagen 31 Januari 2022 18.00-20.00

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)
Peter Nilsson

Lennart Nilsson

Ingemar Kristensson

Conny Nilsson

Hans Malm

Gudrun Hansson

Icke närvarande: Hans Järvestam (Sekr.) Magnus Eriksson
hade anmält förhinder.
Adjungerad/inbjudna: Ingen
1.

Mötets öppnande
Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordning
Dagordningen godkändes för mötet.

3.

Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lennart Nilsson och Conny Nilsson.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 21 December 2021 godkändes och lades till handlingarna.

5. Kallade personer; Ingen
6. Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson informerade om att det fortsatt kommer in några medlemsavgifter.
Kassören har även betalt in avgifter till Svemo och olika tillståndsavgifter.
Ang. 2021 meddelar kassören att Svedala motorklubb fick ett litet plus i kassan även om covid-19
har gjort att tävlandet har varit mindre.
7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
* Racingutskottet meddelar att kursen central sportgrenskonferans racing bredd är
Inställd pga covid-19.
• Aquilla bjöd in till uppvisning av sin klass den 16/1 ute på Sturup Raceway
Bengt och Christer medverkade från klubben
• Inkommit en kallelse till Södra Bilsportsförbundets årsmöte den 19/2 i Hörby.
Blir ev digitalt möte beroende på restriktioner ang covid-19
• Inkommit inbjudan till Tekniker utbildning och funktionärsutbildning inom Rally.
• Inkommit inbjudan till digitalt Rallymöte den 5/2, Bengt anmäler sig
• Bilsportkonferens syd framflyttad till den 12/3 2022.
• Resams årsmöte planerat till 19/3, Ingemar och Carina åker
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9. Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022:
Kommande Tävlingar & Träningar:
Info finns på hemsidan.
Kommande övriga aktiviteter 2021 /2022;
Racingskola på Sturup:
Planeras en licenskurs 7/5 och 8/5 2022.
Min stora dag
Magnus Eriksson tar upp frågan om att på något sätt medverka på med något till Barncancerfondens s.k.
”Stora Dag”. Frågan utreds vidare och kan bli aktuell hösten 2022.
Ungdomssatsning
Erland Berggren har kontaktat Ordföranden med ett diskussionsunderlag om att engagera ungdomar till
något evenemang på Sturup Race Way. Frågan diskuteras vidare vid nästa styrelsesammanträde.
10. Miljöfrågor
Inget att rapportera.
11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm
Inget särskilt att rapportera.
12. Aktuellt från Svedala kommun
Planerad föreningsträff är framflyttad till den 17/3 kl 18,00 i Aggarpsskolan.
13. Uppvaktningar 2021
Ordföranden Bengt Persson hanterar uppvaktningar. Det finns några jämna födelsedagar
att uppmärksamma under början av år2022. Tackkort inkommit från Sven Jönsson.
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. Funktionärsfest planeras i början av nästa år.
Detta planeras att ske på Siriuslokalen i Svedala den 25/2. Inbjudan skickas ut till berörda funktionärer.
Årets funktionär diskuterades och det utsågs en funktionär som ställt upp för klubben.
Gudrun fixar fram lite priser till dom 10 mest aktiva funktionärerna.
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17. Årsmöte 2022
Ändrad datum för årsmötet till den 22/3 2022. Lokal bokad på Siriusorden. Ordföranden har redan
kontaktat Valberedningen. Förberedelser ska göras med bl.a. Verksamhetsberättelse för 2021.
Ordföranden och Sekreteraren hanterar detta.
18. Fordons & Veteran dag 27 Augusti 2022
Inget nytt att rapportera men planeringen fortgår.
19. Övrigt
Ingemar ställer frågan ang Race 4 funs tävling och Porsche klubbens trackdays som klubben skall
hjälpa till med om Svedala motorklubb skall ansöka om tillstånd för dessa evenemang. Bengt kolla
med respektive serie.
Gudrun meddelar att det behövs ett förtydligande på hemsidan att prova på licens enbart kan köpas
Via SBF:s app.
Gudrun har tagit fram alternativ på stass band till klubbens förbandslådor, beslutades att klubben
köper in ett antal stassband att ha i våra förbandslådor. Gudrun köper in och lägger i förbandslådorna.
Diskuterades att ev köra ett digitalt veteranrally under sommaren, liknande förra årets.
20. Nästa månadsmöte
Inget beslut på grund av tilltagande pandemi i samhället.
21. Kommande styrelsemöte OBS NY TID FÖR STYRELSENS MÖTEN 18.00

•
•
•

MÅNDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2022 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN
MÅNDAGEN DEN 14 MARS 2022 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN

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

Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Peter Nilsson

Justeras:

______________
Lennart Nilsson

_______________
Conny Nilsson

