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Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: TISDAG 10 JANUARI 2023 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)   

 Hans Järvestam (Sekr.) Gudrun Hansson (kassör) 

 Ingemar Kristensson Conny Nilsson 

 Lennart Nilsson Magnus Eriksson 

 Peter Nilsson 

     

Icke närvarande: Hans Malm 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 Peter Nilsson. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 1 november 2022 godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer;  Valberedningens Ordf. Gull-Britt-Jönsson 

 Gull-Britt Jönsson informerade om att beredningen inför årsmötet är i det närmaste klar. Återstår att 

hitta kandidater till några poster. Diskussion med styrelsen. 

 

6.    Planering inför årsmötet 

 Årsmötet är planerat till MÅNDAG den 27 februari 2023 kl. 18.00. Lokalen på Siriusorden är bokad av 

ordföranden Bengt Persson. Sekreteraren ombesörjer att kallelse skickas ut via Web Master. Klubben 

bjuder på fika. 

    

7.  Ekonomi, Kassarapport, mm. 

Kassör Gudrun Hansson förklarade att allt är under kontroll och att revision ska göras den närmaste 

veckan inför årsmötet.  

Allt är klart med överföringen till Skurups Sparbank och det fungerar mycket bra. Klubben har också 

fått ränta på sitt placeringskonto. Beslutas att ett äldre bankgiro 5896-1426 ska tas bort, då et dels kostar 

en årsavgift och dels att i inte använde det kontot mer. 

Diskuteras huruvida klubben ska ha en kortläsare. Beslutas att vi tills vidare inte ska ha någon 

kortläsare. Betalning vid evenemang får ske antingen via Swish , bankgiro eller kontant.  

   

 

8. Post och skrivelser samt inkomna rapporter   

       Endast ett tackbrev för en uppvaktning har inkommit.  

9.  Kommande aktiviteter och tävlingar mm 

SM Asfalt Sprint på Sturup med SMK som arrangör står för dörren den 1/7 2023. Planering pågår för 

fullt. 

Rally Special på asfalt planeras den 19/3. Planering pågår för fullt, liksom inbjudan mm. 

Årsmöte den 27 februari. Se punkt 6 ovan. 

Funktionärsfest med middag är planerad till FREDAG 3 februari 2023. Sirius lokalen är bokad. 

Personlig inbjudan till de funktionärer som har deltagit på olika arrangemang under 2022. 
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Veterandagens utformning 2023 diskuteras. Konstateras att tidigare stora arrangemang har varit mycket 

krävande när det gäller förberedelser, kostnadsdrivande och framförallt ett mycket stort behov av 

funktionärer för att spärra av hela centrum.  

Beslutas att inte genomföra ett lika stort arrangemang som tidigare år. Istället överväger styrelsen att 

ordna upp till två mindre träffar i Svedala (t.ex. på avgränsad yta som Stortorget) och som kräver mindre 

förberedelser och betydligt färre funktionärer. Beslut kommer att tas på kommande styrelsemöte.    

 

10.  Miljöfrågor 

 

Inget att rapportera. 

   

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

 

Inget nytt.   

 

12. Aktuellt från Svedala kommun  

Inför kommande SM den 1 juli 2023 har Ordföranden kontaktat Svedala kommun för en diskussion. 

   

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. Övriga frågor 

Klubbens radiostationer, hörlurar mm är inlämnade för översyn. En del har kommit tillbaka och är 

genomgångna och klara. 

 

Den 14/1 är det dags för Konferens Syd på Hyllie. Beslutas att följande deltar. Ordföranden Bengt 

Persson, Ingemar Kristensson, Carina Nilsson, Magnus Eriksson, Roger Sloberg samt Rickard Persson. 

Klubben står för kostnaderna för konferensen samt bil och tågersättning mot kvitton. 

 

17. Kommande styrelsemöte 2023 

 

• TISDAGEN DEN 7/2 2023 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

• OBS ÄNDRAT DATUM; MÅNDAGEN DEN 6/3 2023 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

• TISDAGEN DEN 4/4 2023 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

 

19.  Avslut 

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

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Gudrun Hansson Peter Nilsson 


