Protokoll från sammanträde med huvudstyrelsen i
Ulricehamns motorklubb den 15 januari 2018.
Närvarande:

Joakim Lesser
Björn Nyberg
Carin Skattberg
Stig Klemetz
Jens Lindblad
Lars-Göran Thor
Erik Hang

§ 1 Mötets
öppnande

Sammanträdet öppnades genom att ordförande
hälsade alla välkomna.

§ 2 Föregående
styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll gicks och igenom och
godkändes av styrelsen.

§ 3 Inkomna
skrivelser

Västra bilsportsförbundet har årsmöte den 24
februari 2018, Skandic Väst, Örebro. Klubben har
möjlighet att skicka 5 personer och har då också
fem röster. Fem röster gäller även om det inte åker
5 pers.
Serielagets tävlingsdagar har kommit på mail. UMK
arrangerar tävling den 16 september 2018.

§ 4 Bordlagda
frågor

Inga just nu.

§ 5 Sektionsrapporter och
anläggningsarbeten

Bil – Planerar att köpa material till taket som ska
byggas på containern. Funderar på att ha en
folkrace-prova-på-dag för funktionärer under våren
om det går pga regelverket. Information om att
anbudet på folkracebilar har höjts till 8000 kr från
och med år 2018.
Cross – Banbesiktning planeras. Önskvärt att någon
utbildar sig så vi har någon i klubben som kan ta
ansvar för tidräkning under tävlingar. Systemet vi
har för tidräkning börjar bli gammalt ”Timekeper”,
det nya systemet heter ”Orbit” och är säkrare. Ska
klubben investera….
Ny miljöansvarig i klubben, Peter…..
Enduro – Det mesta är återställt efter tävlingen på
nyårsafton. Det som är kvar är på crossbanan och
endurobanan där det fortfarande är djupa spår.
Alla tävlande var jättenöjda och den ekonomiska
delen var något sämre i år än tidigare men ändå
positivt.

Vi skulle kunna ha en prova-på-dag i klubben där vi
kan visa upp vad UMK har.
§ 6 Tävlingsresultat

Bil – Inga resultat att redovisa.
Cross – Inga resultat att redovisa.
Enduro – På nyårstafetten blev Robin Öberg och
Jonatan Odd bästa Ulricehamnslaget på plats 22.
Det var 32 förare som tävlade för klubben.
Klubben har några enduroförare som tävlar i
Vintercupen, från 85 cc och uppåt.

§ 7 Ekonomirapport

Stig Klemetz redovisade balans- och
resultatrapport.

§ 8 Tillkommande
ärenden

Den 13 februari ska det finnas möjlighet att läsa
handlingar inför årsmötet,
det kommer läggas ut på hemsidan,
möjlighet att hämta i pappersform hos Tobitex samt
några i klubbstugan.
Lars-Göran Thor skriver en rapport om SM:et.
Elmin Kurbegovic från SISU undrar om han kan få
komma på årsmötet och berätta lite om vad SISU
är och vilka möjligheter klubben har, om listor fylls i
på rätt sätt mm.
Styrelsen beslutade att Elmin är välkommen till vårt
årsmöte.
Stig Klemetz tar kontakt med Elmin och frågar
samtidigt hur många ”poäng” vi har i klubben.
Vi pratade om att regler för cross kommer att
ändras från 2019. Vi behöver ha fler
funktionärsutbildade i klubben.
Stig Klemetz har tittat i medlemsregistret vilka som
fyller jämnt och ska uppvaktas.
Till nästa möte ska varje sektion se över vilka som
ska uppmärksammas genom vas/standar,
plaketter, medaljer mm. Förslag mailas till Stig
Klemetz.

§ 9 Anslagstavlan

Stig Klemetz ordnar så att Stig Karlsson blir
uppvaktad på sin 70 årsdag av klubben genom att
det skickas 300 kr till Svemos skadefond för
rehabilitering av motorcykelförare.

§ 10 Nästa möte

Nästa sammanträde är måndagen den 19 februari
2018 kl 18.30.

§ 11 Mötets
avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och
förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Carin Skattberg
sekreterare

Joakim Lesser
ordförande

