ÅRSMÖTE för 2004års verksamhet Veinge MCK,

05-02-06 Klubbstugan

Oskar hälsande välkomna och inledde med sina tankar om Klubbens verksamhet och framtid.
Vad är det vi behöver göra i klubben, hur gör vi det och varför gör vi det. En nytt ord i det
svenska samhället, annanism – likgiltighet, någon annan kan väll göra det. Vi är en lite klubb
med få medlemmar och då är det ännu viktigare att vi hjälps åt. Skall vi ha en framtid som
klubb måste vi bli fler som hjälp åt med våra sysslor (träningsansvariga, arbetsdagar, m.m.).
Dagordning
1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av mötesordförande: Oskar Kjellsson
3. Val av mötessekreterare: Patrik Berg
4. Fastställande av dagordningen, mötet godkände denna
5. Fråga om mötets utlysande, mötet ansåg detta vara tillfylles.
6. Val av justeringsmän samt rösträknare: Anders Magnusson och Jimmy Berntsson.
7. Verksamhetsberättelse, lästes upp av Oskar Kjellsson.
8. Resultatberättelse och balansräkning, lästes upp av Lars-Åke Jonasson.
9. Revisionsberättelse, lästes upp av Lars-Åke Jonasson.
10. Styrelsens ansvarsfrihet, mötet tillstyrkte detta.
11. Medlemsavgift för 2006: Innevarande år, 2005, är årsavgift är 300:- för förare inkl. familj.
Mötet beslutande att årsavgiften för 2006 blir 300:12. Nyval av Ordförande: Oskar Kjellsson 1år
13. Sittande sekreterare: Patrik Berg (1år kvar)
Sittande ledamot: Henrik Nilsson (1år kvar)
Nyval ledamöter:, Thomas Bäckström 2 år, Kent-Inge Dahlgren 2 år
14. Nyval styrelse suppleanter: Bengt-Arne Andersson 2 år , Anders Magnusson 2 år.
15. Val av revisorer samt suppleant, Alf Norman samt Rolf Tufvesson.
16. Val av förarrepresentanter till styrelsen, Henrik Nilsson och Per Gunnarsson.
17. Val av tävlingskommitté Oskar Kjellsson, Jan Norman, Tomas Bäckström, Patrik Berg samt
Lars-Åke Jonasson
18. Val av miljöansvarig, Thomas Bäckström
19. Val av damsektion, Lila, Annika, Janet.
20. Ansvarig för cross skolan, Daniel Widell (sammankallande).
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21. Val av valberedning: Alf Norman, Kenneth Hallberg, Rolf Tuvesson
22. Val av ansvariga för serier och cuper, Skåneserien/Nilssons Motor Cup– Per Gunnarsson
23. Val av utbildningsansvarig, Oskar Kjellsson
24. Under mötet valdes följande:
Banchef: Kalle Arnesson,
Fastighetsansvarig: Håkan Nilsson
Materialförvaltare: Örjan Eriksson
25. Övriga frågor:
•

Extra arbetsdag på grund av storm skador på våra fastigheter bestämdes till söndag den
20 februari, samling kl. 09.00 i klubblokalen.

•

Information till träningsansvariga kommer att genomföras den 20 februari kl. 15.00, då
vi kommer att gå igenom de rutiner m.m. som gäller.

•

Information blad som beskriver rutiner kring uthyrning av mini crossarna, hur hyr man,
vad gäller, förälders (el. motsv.) ansvar, m.m.

•

Klubben behöver sköta hemsidan bättre, senast i helgen var det bekymmer kring frågan
om det var öppet eller inte på banan. Läget är något besvärligare då vår telefon inte
fungerar för tillfället och vi normalt använder denna för information kring
öppethållning. Åtgärder för att förbättra informationen på hemsidan om öppet hållning
är vidtagna.

•

Banan är godkänd vid besiktningen med för bihållet att de stängsel som skall finns
behöver repareras.

•

Säkerhet på banan vid träning, vanligtvis så är det få flaggvakter ute. Frågan kommer att
tas upp under genomgången för tränings ansvariga den 20 februari, nya rutiner för detta
införs då. Bland annat skall flaggor ställas fram av den tränings ansvarige och en upp
maning till de tränande att tänka på flaggningen ute på banan.

•

En översyn an materiel behövs, inte minst av flaggor. Hantering rutiner för flaggor i
containern tas upp på genom gången den 20 februari

•

Uppdelning av träningstid på banorna, stora/små, snabba/inte lika snabba och så vidare.
Detta område tas även upp på genomgången den 20 februari.

•

Förslag på att ta fram en informations folder som kan ges till dem som är nya
”besökare” på vår bana. Denna kan innehålla information om rutiner som gäller på
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klintebergs banan, rutiner för hyra av minicross, m.m. Kanske en tavla med dagens
information, som t.ex. namn på träningsansvariga, viktig information för dagen m.m.
•

Kunskaps krav på förare diskuterades, det finns klubbar som kräver på börjad
guldhjälms kurs för att få träna på banan. Detta fångar upp våra något yngre blivande
förare men hur är det för dom äldre som börjar köra cross. Frågan tas upp i styrelsen för
behandling.

•

Extra träning för förare med licens i VMCK, klubben har anmält två extra buller dagar
(söndagar) i mars. Förslag eller önskemål om datum till förarrepresentanterna
omgående.

•

Någon typ av sjukvårds information till träningsansvariga (m.fl. om så önskas)
efterlystes, styrelsen undersöker hur vi kan genomföra detta.

•

En medlemslista efterlystes till klubbstugan för att kunna kolla av förare som anger att
dom är medlemmar.

•

Klubbmästerskapet i år blev något krystat på grund av vädret. Mötet ansåg dock att
upplägget med KM deltävling både på våren och hösten är att föredra. Synpunkter om
datum för KM 2005 önskas till styrelsen snarast, generellt kan sägas att vi inte vill lägga
KM under juni, juli eller augusti på grund av att risken är stor att det blir för dammigt.

26. Oskar Kjellsson informerade om att nu blir det kaffe och kaka följt av prisutdelning och
förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

____________________________
Patrik Berg

_________________________________
Anders Magnusson
Justeras
__________________________________
Jimmy Berntsson
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