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Styrelsemötesprotokoll
Plats:
Tid:

Hemma hos Ordföranden i Torup
MÅNDAG 9 MAJ 2022 18.00-20.30

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)

Hans Malm

Hans Järvestam (Sekr.)
Ingemar Kristensson

Magnus Eriksson

Lennart Nilsson

Conny Nilsson

Icke närvarande: Gudrun Hanssen 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 Conny Nilsson och Lennart Nilson.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll den 14 februari 2022 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Kallade personer; Beslutades att kalla Magnus Nilsson Skånes Idrottsförbund efter sommaren.

6.

Ekonomi, Kassarapport, mm.
Kassör Gudrun Hansson var bortrest. Rapporterat att kassan är i ordning och att det har kommit in olika
intäkter från olika aktiviteter. Mer aktiviteter är på gång innan sommaren som ger intäkter.

7.

Post och skrivelser samt inkomna rapporter
•

8.

Inga skrivelser inkomna.

Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter
Genomförda träningar på Sturup har fungerat bra.
Racingskolan under helgen 7-8 maj fungerade mycket bra. Det var Racingskolan tillsammans med
Svenska BMW klubben. Hyllinge MK, MSCC, samt Svedala MK som stod för arrangemanget. Stefan
Mumm skötte utbildningen mycket bra. 19 deltagare tog förarlicens och 11 funktionärer från SMK tog
funktionärs licens C.
SMK:s Peter Nilsson anlitades också och utbildas som utbildare. Bodil Persson hade hand om mat och
frukost på söndagen och det fungerade mycket bra.

9.

Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022:

Kommande Tävlingar & Träningar:
Info om träningar och tävlingar finns på hemsidan.
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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 mer uppdatering vad gäller sektioner mm. Ordföranden talar med Web master om
detta.
12. Aktuellt från Svedala kommun
Svedala Kommun – Fritidsförvaltningens arrangemang på lördagen den 14 maj löper på. SMK är
medarrangör, men Svedala kommuns Fritidsförvaltning har ansvar och tar alla kostnader.
Detta är tänkt att ske vid Aggarps skolan. Bengt och Hans har varit på ett möte med Ungas Fritid för att
hjälpa till med att organisera. Svedala kommun står själv för de kostnader som kan uppkomma.
Conny Nilsson ansvarar för en manöverbana. Conny får hjälp av B-A Eriksson och Jan-Åke Berlin.
Vinstpokal till vinnare av tävlingen är fixad. Magnus Eriksson kommer som tekniker och tävlingsförare
/ kartläsare och berättar on sina erfarenheter. Vi får också dit en eller flera tävlingsbilar att ställa ut.
Hans Järvestam tillsammans med Ordföranden Bengt Persson har huvudansvaret som samordnare och
ansvarig för SMK. Noteras att SMK samma dag har ett större dagtidsevenemang på Sturup Race Way.
Conny Nilsson lägger upp tre olika tävlingsmoment. Hans Järvestam trycker upp protokoll som ska
fyllas i efter varje moment. Pris är ordnat till bästa deltagare.
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
Hans rapporterar om förberedelserna inför arrangemanget. Skickar senaste minnesanteckningar till
styrelsen med detta protokoll.
17. Övrigt
Diskussion kring förberedelser och logistik kring Sturups sprinten den 22 maj.
18. Kommande styrelsemöte
•
•

MÅNDAGEN DEN 13 JUNI 2022 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN.
MÅNDAGEN DEN 8 AUGUSTI HEMMA HOS ORDFÖRANDEN.
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19. Avslut
Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 20.30.

Ordförande

Sekreterare

______________
Bengt Persson

_______________
Hans Järvestam

Justeras:

______________
Lennart Nilsson

_______________
Conny Nilsson

