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Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: MÅNDAG 6 MARS 2023 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.)   

 Hans Järvestam (Sekr.) Gudrun Hansson (kassör) 

 Ingemar Kristensson Peter Nilsson 

 Lennart Nilsson Kent Andersson 

 Conny Nilsson Hans Malm 

     

Icke 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 Gudrun Hansson och Kent Andersson. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 7 februari 2023 godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer;  Inga 

 

6.    Ekonomi, Kassarapport mm 

Kassör Gudrun Hansson förklarade att allt är under kontroll och redovisade aktuella siffror. 

    

7.  Förfrågan om försäkring 

Förfrågan har inkommit från en försäkringsmäklare om att se över klubbens försäkringar. Kassören 

berättar om nuvarande försäkring med IF och vad den innehåller. Styrelsen beslutar efter diskussion att 

inte göra några förändringar. 

   

8. Post och skrivelser samt inkomna rapporter   

• SBF har inkommit med ett erbjudande om att skicka deltagare till ”TUSS A- besiktningskurs” i 

Hässleholm den 18 mars 2023. Sekreteraren lägger via WEB master ut på nätet och intresserade 

medlemmar får själv kontakta ordföranden Bengt Persson innan anmälan görs.  

• Skrivelse från RF-SISU om en föreningsutbildning ”Baskunskap”. Beslutas att behov inte finns 

förnärvarande.  

• Svedala Kommun inbjuder till föreningsträff den 14 mars 2023. Beslutas att SMK inte ser behov 

att delta vid detta tillfälle. 

• Svedala Kommun och SISU-Skåne inbjuder till HLR-utbildning vid två tillfällen under 2023. 

Efter diskussion beslutar styrelsen att SMK själv anordnar en egen utbildning i egen regi. 

Uppdras åt Gudrun Hansson att sondera möjligheterna till att ordna en 2-timmars utbildning / 

repetition under maj månad 2023. Återrapport på nästa styrelsemöte. 

• Förfrågan från SBF om någon klubb är villig att anordna SBF:s årsmöte 2024. Datum är 24/2 

2024. Konstateras att SMK fyller 20 år 2024 och det kunde vara ett lämpligt tillfälle att SBF:s 

årsmöte förelades till Svedala. Ordföranden kontaktar SBF och återkommer till nästa 

styrelsemöte.  
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9 & 10 . 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, men för närvarande få anmälda.   

 

11.  Miljöfrågor 

 

Inget att rapportera. 

 

12. Uppvaktningar 2021 

Ordföranden Bengt Persson hanterar uppvaktningar. 

 

13. Aktuellt från Svedala kommun  

Inget aktuellt. Se även punkt 8. 

   

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

Sekreteraren informerar Web-Master om ändringar mm.   

 

 15.  GDPR 

Inget att rapportera.  

   

16. Övriga frågor 

• Klubbens radiostationer genomgår översyn på ett företag i Arlöv. Hörlurar mm är inlämnade för 

översyn. Hans Malm rapporterar att det är klart för slutlig avhämtning och betalning. Två kablar 

måste köpas och någon radiostation ska skrotas ut. 

• Ordföranden och Conny Nilsson rapporterar om förslag till inköp av 3 stora banderoller samt 

några i mindre format att användas vid klubbens arrangemang. Styrelsen beslutar att anta 

förslaget. 

• Lennart Nilsson rapporterar om behov och kostnad för att ordna en ny anslagstavla som ska 

finnas på Sturup Race Way. Kostnad för nya glasdörrar mm är 5.000 kronor. Lennart Nilsson 

står för arbetet och montering. Styrelsen godkänner och beslutar om genomförandet. 

 

17. Kommande styrelsemöte 2023 

 

• TISDAG 4/4 2023 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

• TISDAG 9/5 2023 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

• ONSDAG 7/6 2023 HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

 

 

19.  Avslut 

 Ordförande tackar alla för bra diskussioner. Mötet avslutas kl. 19.40 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Gudrun Hansson Kent Andersson 


