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Medlemsmöte 
Datum: 2022-10-22, kl 16.00 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 
 

Delges: Anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 
 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2) Fastställande av röstlängd 

Fastställande av röstlängd 16 st. 

3) Val av mötesordförande samt styrelsen val av mötessekreterare 

Lars Persson, mötesordförande och Hanna Hansson, mötessekreterare.  

4) Val av justerare tillika rösträknare 

Paul Fältman och Michael Hansson. 

5) Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ja. 

6) Fastställande av dagordning 

Godkänd dagordning.  
 

7) Genomgång av föregående protokoll 

Medlemsmöte 2022-05-28 godkänt och läggs till handlingarna. 

 

8) Rapporter 
a) Ordförande 

Bra ekonomiskt år då vi haft mycket kurser och lägerverksamhet under året. Extra 
möte med medlemmar gällande träningstider mm på klubben har varit 4/9 2022. 
Minnesanteckningar ligger på hemsidan. 

 
b) Kassör 

Genomgång av ekonomisk redovisning. Se bilaga.  
Diskussion gällande EL. Fram till september har vi haft en fast månadskostnad. Den går 
över till rörligt pris från 1/10. Intäkter servering, rapport har ej ändrats sen den 16/8. 
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Kassör får återkomma om det är delar som inte bokförts än. Tas med till nästa 
styrelsemöte. 
 

c) Utbildning 
4 kurser har varit i höst. Tack alla som haft kurser under året och ställt upp som 
instruktörer. Kallelse kommer gå ut till alla som hållit kurs och läger under året för en 
sammanfattning.  
 

d) Tävling 
Det har utförts tävlingar under året. Kvarstår 2 tävlingshelger detta året. Problem med 
nätverk för hantering av SBK tävling. Förslag att byta internetabonnemang från Telia 
till Hallon. Styrelsen tar med sig frågan och kontaktat kassör.   

 
e) Fastighet och Underhåll 

  Ny belysning på fastigheten är uppsatt. Planket är flyttat från planen. Ny kantsten 
runt prispallen. Kört iväg skräp. Ordnat hjulen till gräsklipparen så att den fungerar bra 
igen. Kabelskyddsrör till husvagnarna är inköpt och nergrävt.   

 
f) Kök, Fest och omvårdnad 

70-års jubileum har varit på klubben. Inbjudan för julfest för de som varit delaktiga 
(funktionärer, instruktörer mm) kommer att skickas inom kort. Julfest blir den 3/12. 
 

g)  Läger 
Läger som hållits i år har bara fått positiv feedback. Möte med kommittén har varit 
den 22/10 och datum för nästan år.    
 

h) IT/PR 
Bra uppdatering av hemsida, Facebook och Instagram. Uppdateras kontinuerligt. 

 
i) IGP 

IGP gruppen har fått en medlem som är nu utbildad tävlingsfigurant. Tävling om 2 
veckor funktionärer kommer att vara här fredag - söndag kväll. Behöver hjälp med att 
det finns dryck i serveringen. Domaren kommer från Danmark och vill ha betalt 
kontant, IGP kontaktar kassören gällande detta. Pistol och skott i container, ej att 
föredra. Styrelsen tar med sig frågan om hur detta kan hanteras på annat sätt.  

 
9) Övriga frågor 

a) Policy för hantering av beslut i kommittéer 

Bjudit in revisorer till nästa styrelsemöte gällande frågan. Frågan tas vidare där. 

 

b) Anslagstavlor. 
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Anslagstavla flyttad till camping. Ny tavla på uterummet där medlemmar skriver upp 

när de varit på de olika spårmarkerna.  

 

c) Ström till husvagnar.  

Sätta upp elmätare så att det regleras för respektive vagn. Styrelsen tar upp detta på 

nästa möte hur detta ska hanteras. Positivt från medlemmar att sätta upp mätare.  

 

d) Militär mark.  

Ingen information från försvarsmakten. Fortsätter försöka få svar.  

 

e) Sovplatser i klubbstuga.  

Beslut är taget i styrelsen gällande att man inte får sova i klubbstugan. De som fått lov 

att sova i klubbstugan innan beslutet togs ( deltagare och domare till tävling helgen v. 

43-44). De som sover i stugan sover här på egen risk. 2 brandvarnare kommer att 

köpas in och sättas upp v.43. Kolla över policy för hantering och ta fram ett förslag på 

om det går att hantera på något sätt, kolla med andra klubbar hur/om det har löst det. 

Problemet är ansvaret om det skulle hända det.  

 

10) Nästa möte 

Årsmöte 18/2 2023. 
 

11) Mötets avslutande 

Ordförande avslutar möte och tackar för deltagandet. 

 

Mötesordförande, Lars Persson 

 

 

Mötessekreterare, Hanna Hansson 

 

 

Justerare, Paul Fältman 

 

 

Justerare, Michael Hansson 
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