FMCK Borås
Protokoll styrelsemöte
2020-02-04
Närvarande: Conny Hansson, Henric Björk, Peter Sundell, Oliver Carlsson, Jeanette
Erlandsson, Martin Erlandsson, Mattias Forthmeijer, Melina Grönnelid Larsson, Johan
Arvidsson, Torbjörn Larsson, Mikael Rosman

1. Mötets öppnande
- Ordförande öppnade mötet
2. Föregående mötesprotokoll
- Föregående mötesprotokoll godkändes

3. Borås motorallians
- Borås stad har beslutat att det inte blir vi som arrangerar motorgrenarna under SMveckan.

4. Aktiviteter och kommunala, statliga bidrag
- Rosman rapporterar innan 25 feb, utöver 43 registrerade aktiviteter är fler på väg
in i systemet.
5. Rapportering
a) Motocross
- Det planeras för vårläger. Vi letar efter ledig bana att hyra.
b) Enduro
- Har haft årsmöte.
c) Trial
- Kommer arrangera en serietävling under 2020.
d) Ordonnans
- Inget att rapportera.
- Bims efterträdare bjuds in till nästa möte, Kinde och Erik Johansson

e) Supermoto
- Inget att rapportera
f) Cross-kart
- Inget att rapportera.
g) Karting
- Det har skett en omfördelning av ansvar inom sektionen, skötsel av bana etc..
h) Drifting
- Besiktningsmännen kommer i slutet av mars. Tills dess skall skiss av banans
utformning tas fram.
- Oliver hade tagit fram information gällande försäkringar och gav exempel på hur
andra klubbar hanterar det.
- Oliver har tagit kontakt med två olika sponsorer som visade intresse för vår
förening!
6. Ekonomi/redovisning
- - 89 000 kronor
7. Miljö
- Inget att rapportera.
8. Utbildning
- Vecka 9 anordnas Guldhjälmsutbildning.
9. Hemsida
- Inget att rapportera.
10. Reklam & sponsring
- Ett bra underlag ska tas fram för införsäljning av sponsoravtal med klubben.
- Oliver kliver in och stöttar upp sponsorgruppen.
11. Övrigt
- Intresse finns från Viskafors att organisera någon form av aktivitet för EPA-förare.
Conny håller kontakt och undersöker vad vi kan erbjuda.

- Det skall anordnas en bilmässa på Åhaga i sommar, vilken är intressant för klubben
att delta på.
- Vi behöver nytt material till bl.a. driftingbana. Möjligheter för att införskaffa detta
skall ses över.
- Henric påminner om att skicka verksamhetsberättelserna till honom.
12. Nästa möte
- Årsmöte, 18 februari.
13. Mötet avslutas
- Ordförande förklarar mötet avslutat.

