Styrelseprotokoll 01/12

Hyllinge Motorsällskap styrelsemöte
Styrelseprotokoll 01/12
Ring Knutstorp 6 mars 2012

Närvarande: Tyrone Haraldsson, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Olle Liljekvist,
Bo Bergkvist, Bo Friberg, Bengt Johansson, Viktor Ranggren, Per-Henrik Ekholm,
Magnus Berg, Jörgen Prahl.
Inbjuden: Mikael Karlsson
Anmält förhinder: Irene Eriksdotter.
Beslutsfattare detta möte: Tyrone Haraldsson, Jörgen Olsson, Magnus Berg,
Per-Henrik Ekholm, Bruno Friberg, Viktor Ranggren, Bengt Johansson
§ 01. Mötets öppnande
§ 02. Godkännande av dagordning
§ 03. Val av protokollförare
§ 04. Föregående styrelseprotokoll
§ 05. Redovisning pågående styrelseärenden
§ 06. Miljö
§ 07. Ekonomi
§ 08. RR
§ 09. Inversteringsansökan
§ 10. Ungdomsfond
§ 11. TTA Göteborg
§ 12. STCC
§ 13. RA-skolan
§ 14. Lokal
§ 15. MSCC
§ 16. Säkerhet
§ 17. Sjukvård
§ 18. Avtal HMS - MRK
§ 19. C-kurs.
§ 20. Kalender
§ 21. Träningsdagar
§ 22. Mässa
§ 23. Kontaktlista
§ 24. Avverkade aktiviteter, träningar och tävlingar
§ 25. Kommande aktiviteter, träningar och tävlingar
§ 26. Inkomna Skrivelser
§ 27. Information på hemsidan
§ 28. Nästa styrelsemöte
§ 29. Mötet avslutas
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§ 01. Mötets Öppnande.
Ordförande Tyrone Haraldsson hälsade välkomna och förklara mötet öppnat.
§ 02. Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 03. Val av protokollförare.
Jörgen Olsson valdes till protokollförare.
§ 04. Föregående styrelseprotokoll.
Föregående styrelseprotokoll 2012-02-16 godkändes samt konstituerande
styrelsemöte 2012-02-16 godkändes
§ 05. Redovisning pågående styrelseärenden.
Avtalet med Jägersro är klart.
Möte med sjukvården är genomförd.
§ 06. Miljö.
Det kommer att vara en kurs på Ring Knutstorp den 22 mars.
§ 07. Ekonomi.
Ekonomin ser bra ut.
Fråga om vi ska beskatta funktionärsmaten? Irene tittar på detta.
§ 08. RR
Det kommer att genoföras en licens kurs för förare den 19 maj är det teori och den 21
maj är det uppkörning på förmiddagen, eftermiddagen är det öppen träning.
Den 2 juni är det tävlings dag med följande klasser: R 600, R 1000, MCs,
Classic open.
RR sektionen ska ha möte den 21 mars hos Bruno Friberg.
§ 09. Investeringsansökan.
Tyrone har gjort ett förslag på blankett, vi jobbar vidare med den.
Allt över 2000 kr måste vi skriva en investeringsansökan på.
Blanketten ska finnas på hemsidan.
§ 10. Ungdomsfond.
Vi diskuterade att starta en ungdomsfond där klubben avsätter en summa pengar
vart år. Där ungdomar som är medlem och har sin licens i klubben och är högst 25 år
kan söka. Vi ska jobba vidare i denna fråga.
§ 11. TTA Göteborg.
Tyrone har pratat med Max, MK Scandia ska köra båda TTA i Göteborg.
Tyrone pratar med Max om TTA i Göteborg den 16/6.
§ 12. STCC.
MK Scandia har tackat nej till STCC i Östersund & På Solvalla.
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Vi har fått frågan av Sten Gunnarsson om att hjälpa till på STCC i Östersund och
Solvalla.
Vad behöver dem för hjälp i Östersund och Solvalla, Tyrone pratar med Sten
Gunnarsson.
Svedala MK behöver nog hjälp med STCC på Sturup, inte fått någon fråga av dem.
§ 13. RA – Skolan.
Tyrone har ett förslag på hyra ambulans, räddning & flagg.
Räddning bytar mot en kursplats.
Det skickas till Magnus Rugsveen.
§ 14. Lokal.
Leif Molin har hittat en lokal, vi har haft mail & telefon diskussion om denna lokal.
Men styrelsen beslutade att tacka nej till den, för högt pris.
Där finns en lokal på 30-40 kvm som vi kan låna gratis.
MRK har ett stall som vi ska titta på också.
Vi måste flytta våra simulatorer nu när säsongen drar igång.
Släpet är besiktigat.
Vi får låna MRKs lokaler när vi ska tvätta & laga klubbens fordon.
§ 15. MSCC.
Tyrone & Jörgen O. Har diskuterat sjukvård & räddning med dem.
Vi skulle återkomma med förslag till dem.
Vi har tagit fram ett förslag som vi skickar till dem.
§ 16. Säkerhet.
Mikael Karlsson har förslag på ett nytt fordon en släckbil.
Vi diskuterade hur räddnings bilarna ska vara & om utrustning i dem.
SBF har inte något skrivet.
Vad menas med brandbil/räddningsfordon som det står i banlicensen.
Fap 512-1 står det
7 kap. Beredskap mot brand
1 § Polismyndigheten ska i samband med prövning av tillstånd till tävling
eller uppvisning, kontrollera att det vid en bananläggning finns en fullgod
Beredskap mot brand. Det ska särskilt beaktas
1. att personal som ingår i beredskapen ska ha den kunskap som krävs för
uppgiften,
2. att brandsläckare ska vara utrustade med så enkla och likartade
utlösningsanordningar som möjligt samt
3. att brandsläckare finns på platser där risken för brand är särskilt stor.
Vi diskuterade följe bil.
Tomas har förslag på en Saab 9-5 2004 istället för Volvon.
Vi ska åka och titta på bilarna.
Tyrone pratar med Magnus Ö om släckbilen.
Vi ska kontakta säkerhetskommittén om vad som gäller.
§ 17. Sjukvård.
Tyrone har haft en träff med Ann-Kathrin & Jonas i Lund.
Dom diskuterade sjukvårdsreglementet var finns det, är det klubbat i SBF styrelse.
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Ann-Kathrin & Jonas ska skriva ut vad vi har att erbjuda och vad som gäller om
sjukvården i HMS.
Dom ska gå igenom delegeringarna.
Ha en träff till innan säsongen dra igång.
Varselvästar finns till sjukvården.
Jonas är informerad att han inte ska ringa in personal till sjukvården.
Mikael Karlsson pratar med Tuwa om att hyra ambulans vid de tillfälle vi har
bokningar för 3 bilar.
Olle tittar hur många gånger det skulle behövas en 3:e ambulans.
§ 18 Avtal HMS – MRK.
Vi diskuterade hur många år vi ska skiva avtalet på.
Styrelsen beslutade att skriva på 3 år.
§ 19. C-kurs.
Det kommer att vara en TL kurs bil den 31mars på Ring Knutstorp.
Väntar svar när vi kan ha en TE kurs.
§ 20. Kalender.
Vi gick igenom kalender, lägger ut den på hemsidan.
§ 21. Träningsdagar.
Träningarna blev följande:
25/3 Bil
5/4 Bil
21/5 Licenskurs mc/träning mc eftermiddag
28/6 Bil
1/8 MC
Pris för träning:
1000 kr medlem hel dag
1400 kr ej medlem hel dag
500 kr medlem halv dag
700 kr ej medlem halv dag.
Bengt tittar på att skicka ut mail till alla som har förarlicens om träningsdagar.
§ 22. Mässa.
Vi kommer att ha gemensam monter med MRK, Skolan & MSCC.
Magnus Berg håller i mässan för klubben, vi ska ta fram trycksaker, foto, mm.
§ 23. Kontaktlista.
Uppdaterar listan, skickar ut den till styrelsen.
§ 24. Avverkade aktiviteter, träningar och tävlingar.
Årsmötet.
Tyrone & Jörgen var på Södras årsmöte.
Gratulerade Tomelilla MK 50 år (Presentkort 1500 kr på Ikea).
§ 25. Kommande aktiviteter, träningar och tävlingar.
Motormässan 22-25/3.
Racesam årsmöte10/3.
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Träningsdag bil 25/3.
Racingskolan 31/3.
Funktionärskurs 31/3.
CL-Kurs Lindköping 9-11/3.

§ 26. Inkomna skrivelser
SBF Nyhetsbrev.
Skåneidrotten.
§ 27. Information på hemsidan
Styrelseprotokoll.
Årsmötesprotokollet.
Kurs.
Kalendern.
Inbjudan ERCup.
Motormässan.
§ 28. Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir tisdag 3 april på Ring Knutstorp kl. 18.00.
Öppet för medlemmar från kl. 18.30
§ 29. Mötet avslutas.
Ordförande Tyrone Haraldsson avslutade mötet och tackade samtliga för ett bra
möte.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Olsson, Sekr.

Tyrone Haraldsson, Ordf.
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