Protokoll från sammanträde med huvudstyrelsen i
Ulricehamns motorklubb den 12 mars 2018.
Närvarande:

Joakim Lesser
Björn Nyberg
Carin Skattberg
Susanne Sundin
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

Even Heilbye är intresserad av att hyra banan. Vad
ska vi ta för att hyra ut den en helg? Even kommer
att ha ”träningsläger” dvs att förarna kommer att få
betala en avgift för att få vara med.

§ 4 Bordlagda
frågor

Styrelsen beslutade att vi väljer det klubbtröjsförslag
som Tony Dahl gjort. Företaget heter Tony har heter
”made.se”.
Profilkläder – Styrelsen beslutade att 036reklam får
använda vår klubblogga för att trycka luvtröjor,
softshellväst och mössa som man själv går in och
beställer via ”www.036reklam.se”.
Alternativ sjukvård till tävlingarna kan vara Hart
beat från Uddevalla och Svesab från Göteborg,
Läkartransporter Göteborg ev någon mer.
Skulle vi kunna göra ett avtal med någon av dessa
sjukvårdsföretag?
Lars-Göran Thor tar kontakt med förtagen om hur
de ställer sig till detta. Vad har de för dagspris?
Att styrelsen tar upp detta beror på att
sjukvårdskostnaden är en stor utgift för klubben då
det arrangeras tävlingar. Kan vi få bra sjukvårdare
som kan hjälpa skadade förare på rätt sätt för en
billigare kostnad dvs skriva ett kontrakt med något
av förtagen så kanske summan/år kan bli lägre…

§ 5 Sektionsrapporter och
anläggningsarbeten

Bil – Hade möte i måndags, 5 mars, börjar arbeta
inför vårens biltävling och att ordna med
funktionärer som kan hjälpa till under
tävlingsdagen.
Cross – Har haft sektionsmöte önskar att det ska bli
en crossskola under våren. Susanne Sundin har haft
kontakt med Ulricehamns kommun för att få utökad

träningstid, ev onsdagskvällar. Sektionen tänker
skriva ihop ett informationspapper till nya förare
vad som gäller tex att alla ska använda miljömatta,
inte köra i depån med mera.
Orbit transpondersystem önskas köpa. Styrelsen
beviljade inköpet.
Tänker ha tidsträning fyra gånger under säsongen
på klubbsträningstisdagar.
Bevattningen – kan Johnny Svensson sköta
bevattningen av banan på tisdagar? Susanne
Sundin pratar med Johnny Svensson.
Banan ska besiktigas snarast.
Enduro – Björn Nyberg har varit i kontakt med
Ulricehamns kommun angående marken mellan
endurobanan och crossbanan. Han fick dock inga
klara svar på frågan om hur det fungerar om ev
köp av mark. Björn Nyberg tar åter kontakt med
Mattias Josefsson för att få veta vem man ska ta
kontakt med i kommunen.
§ 6 Tävlingsresultat

Bil – Inga att redovisa.
Cross – Inget att redovisa.
Enduro – Vintercupsförare tävlar.

§ 7 Ekonomirapport

Stig Klemetz var ej med på mötet idag men,
informerade hur det ekonomiska läget ser ut då vi
hade årsmöte 27 februari 2018.

§ 8 Anslagstavlan

Dan Andersson uppvaktas av klubben genom att
Stig Klemetz skickar 300 kr till Svemos skadefond för
rehabilitering av motorcykelförare.

§ 9 Tillkommande
ärenden

Larmet – larmet går med jämna mellanrum och då
ringer larmföretaget vidare till Joakim Lesser.
Förslag, kan vi ringa till Larmcentralen, som går
genom Industritele, och be dem att INTE ringa till
Joakim om det gäller zoner över 12. Klubben har
inte så många zoner som larmet anger att vi har….
Joakim Lesser tar kontakt med Industritele.
Med de transaktionerna vi har i klubben så kommer
det att kosta ca 25 900 kr/år samt en startkostnad,
engångskostnad, på 2 500 kr om vi väljer att ta
hjälp från Idrottens ekonomiservice, Västra
idrottsförbundet.
Styrelsen funderar på att kunna använda QR-kod
via swish för att kunna dela isär inkomsterna tex vid
entré då vi anordnar tävlingar.

SISU – Vilka utbildningar behövs det i de olika
sektionerna? Vilka funktionärsposter är det som
saknas, samt namn på dem som kan tänka sig gå
utbildningen. OBS! Lämnas senast nästa möte!
Ansökan om polistillstånd för året 2018 måste
skickas in snarast. Joakim Lesser skickar in ansökan.
Vattentankarna som står utanför tvätthallen ska
kopplas in till tvätthallen framöver. Oskar Folmanis
och Jonatan Skattberg blir tillfrågade om detta
uppdrag.
§ 10 Nästa möte

Nästa möte är måndagen den 16 april 2018
kl 18.30.

§ 11 Mötets
avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och
förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Carin Skattberg
sekreterare

Joakim Lesser
ordförande

