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FÖREDRAGNINGSLISTAN
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Inkomna motioner
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av följande
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) Föreningens vice ordförande för tid av två år.
c) Föreningens kassör för en tid av två år.
d) Föreningens sekreterare för en tid av ett år.
e) Ledamot för en tid av två år.
f) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
g) Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
h) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande
11. Övriga frågor
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ekonomi

Likvida medel uppgick den 30 september 2011 till
SEK den 30 september 2010.

SEK jämfört med

Försäljning och resultat

Beläggningen har under året varit under förväntan. Beläggningsgraden ökade under senare
delen av säsongen, vilket sågs som mycket positivt av både styrelse och bekymrade
medlemmar.
Intressant att se är att endast ca 50% av medlemmarna har kört i år.
Andelen icke medlemmar har varit ca 25% på samtliga årets körningar.

Väsentliga händelser

Ökat antal körningar på Ring Knutstorp från 11 till 14 heldagar, alla dubbeldagar.
Av 20 planerade körningar utfördes 18, de två sista ställdes in pga dålig beläggning.
Teamdag på Sturup Raceway med ambulansutbildning från Öresundsambulans där
simulerade avåkningar gav träning för instruktörer och depåchefer.
Teamdag på Knutstorp Ring där varje ledargrupp förberede sig inför säsongen.
Nyhetsbrev och Facebook sida startades för att få medlemmarna att köra mer och öka
transperensen mellan styrelse och medlemmar.
Affischer hängdes upp hos handlare i hela Skåne tidigt på säsongen.

Miljö

Året inleddes med en ”Bullerdag” på Ring Knutstorp tillsammans med Ring Knutstorp, Svemo
och förare med som mål att lära oss mer om buller. Arrangemanget arrangerades av
Sydskanes Emse och var mycket lyckat tack vare en mycket stor insats av Mikael Pålsson.
Under säsongen har Bullergruppen och Styrelsen lärt sig vilka mätmetoder som fungerar och
vilka värden som är väsentliga. Detta tillsammans med våra deltagares insatser för att sänka
ljudet har medfört betydligt mindre bullerproblem under 2011.
Vi avser att fortsätta samarbete med Svemo och Ring Knutstorp under 2012.

Föreningens fördelning

Under 2011 har vi varit ca 60 ledare som drivit verksamheten:
Styrelse: 7st. Instruktörer: 37 st, Depåchefer: 7 st, Bullergrupp: 12 st, Medlemmar: 536st.

Sydskanes Emses utveckling 2012

Arbetet med föreningen fortsätter i samma spår och värderingar med säkerheten som
nummer ett. Styrelsen siktar på ett färre antal körtillfälle under 2012 jämfört med 2011, med
fler helgdagar som mål. Inga andra banor planeras det besök hos.
Vi planerar även att fortsätta med det lyckade nyhetsbrevet och Facebooksidan som ett
komplement till hemsidan.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Sydskanes Emse den 2011-10-18

Vi har granskat redovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av
Sydskanes Emse för verksamhetsåret 2011 (1.10.2010 – 30.9.2011). Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att
vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat
årsredovisningen samt utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller
föreningsstadgarna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
därmed en rättvisande bild av resultatet och ställningen i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och
disponerar ansamlad vinst i enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lund 2011-10-18

Bo Tavell

Patrik Berndt
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STADGAR SYDSKANES EMSE
1 § Mål och medel

Föreningens målsättning är att verka för säkrare framförande av motorcyklar på såväl bana som
landsväg. Detta avser föreningen åstadkomma genom ofta återkommande tränings- och
utbildningstillfällen i ”Broms- och kurvtagningsteknik”. Föreningen avser bedriva verksamheten på
någon av Sveriges motorsportanläggningar med tonvikt på södra delarna av Sverige. Alla personer är
välkomna som medlemmar.
Föreningen skall även verka för anslutning till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, SMC.
Dessutom anser föreningen att det är viktigt att stödja det arbete som SMC utför för vår sak.
Föreningen är en opolitisk och ideell organisation utan ekonomiska vinstintressen.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
SVEMO och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m. 1 oktober t.o.m 30 september och räkenskapsåret
omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.

8 § Stadgeändring

Stadgarna är till för efterlevnad. Skall förändring ske, måste förändring godkännas på två
efterföljande årsmöten. Minst 2/3 av närvarande medlemmar skall stödja ett sådant förslag. Förslag
till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
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9 § Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på ett av styrelsen väckt förslag, som minst 14
dagar före årsmöte delgivits medlemmar. För att vara giltigt fordras att minst 2/3 av föreningens
närvarande medlemmar godkänner förslaget.
Förslag om upplösande skall finnas upptaget på kallelsen till de båda mötena. Vid upplösning skall
föreningens tillgångar överlämnas till lämplig organisation eller förening som främjar
motorcyklisternas sak. Beslut om detta fattas samtidigt.

Föreningens medlemmar
10 § Medlemskap

Medlem av föreningen är:
•
•
•

Aktiv medlem, berättigad att deltaga med förmån på föreningens arrangemang.
Passiv medlem, inte berättigad att deltaga med förmån på föreningens arrangemang.
Hedersmedlem, föreningen kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person.

Hedersmedlemmar är medlemavgiftsbefriade men har i övrigt samma rättigheter som en Aktiv
medlem.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas den som fått avslag
på medlemsansökan.

11 § Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift före den 31 januari för innevarande verksamhetsår får
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

12 § Uteslutning av medlem

Medlem som inte erlagt fastställd avgift, brutit mot föreningens stadgar eller handlat mot
föreningens regler och anvisningar kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. Innan så sker skall
medlemmen kontaktas av styrelsen.
Uteslutning av medlem kan även ske på årsmöte om minst två tredjedelar av röstdeltagande
medlemmar röstar för uteslutning.
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13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 §
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast den 31 januari samt de övriga avgifter som beslutats av
föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Årsmöte samt extra årsmöte
15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på
tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet sändas till medlemmarna via epost. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på hemsidan eller via e-post. Har
förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges
i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.

16 § Motioner till årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna motioner att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom fullmakt.
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18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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10. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) Föreningens vice ordförande för tid av två år.
c) Föreningens kassör för en tid av två år.
d) Föreningens sekreterare för en tid av ett år.
e) Ledamot för en tid av två år.
f) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
g) Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
h) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
11. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet via e-post. Vidare skall kallelsen
med förslag till föredragningslista anslås på hemsidan.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 §
och 18 §.

Valberedningen
23 § Sammansättning, förpliktelser

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 3 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
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Revisorer
24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen
25 § Styrelsens skyldigheter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda
planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
•
•
•
•
•
•

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
verkställa av årsmötet fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
ansvara för och förvalta föreningens medel
tillsända revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §
förbereda årsmöte

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och
beslut följs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen
skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan
angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
•
•
•
•
•

föra protokoll över styrelsens sammanträden
se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt
ansvara för att föreningens historia dokumenteras
se till att fattade beslut har verkställts
om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
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Kassören
•
•
•
•
•
•
•
•

föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till
föreningen
svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens
räkenskaper
årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och
avgiftsområdet
föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens
byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande
sätt

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av sekreterare och av två särskilt
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Angående ansvar vid motorcykelkörning

All motorcykelkörning sker helt på medlemmens eget ansvar, vare sig aktiviteten äger rum enskilt
eller i föreningens regi. Medlemmen är skyldig att själv säkerställa att, av föreningen bestämda,
säkerhetsåtgärder efterföljs samt att tillse att erforderliga försäkringar finnes.

Tvist
28 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol.
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2012
Förköp av poäng

Förslag att medlemmarna ges möjlighet att förköpa poäng till ett rabatterat pris. Förslaget skall
förberedas och som exempel på modell kan vara att medlemmar kan köpa ett paket om 3 450 poäng
för ett pris om 2 990 kronor och 1 700 poäng för 1 490 kronor. Detta förköp ger 3 körningar på Ring
Knutstorp respektive 3 körningar på SRW. Poäng och pris bestäms när prissättning för 2012 är klar.
Styrelsen tror att åtgärden skall förbättra likviditeten i början av året och därmed säkerställa
betalningar av bokningsavgifter som måste betalas långt i förväg.

Satsningar på marknadsföring

Styrelsen har tagit initiativ till en ökad marknadsföring och startat en kommunikation med
medlemmarna genom ett återkommande nyhetsbrev. Denna satsning har gett en positiv respons och
satsningen kommer att fortsätta framgent. Även sociala medier som Facebook används och kommer
i större utsträckning användas i framtiden som en del i marknadsföringen. Utöver detta skall bland
annat en grupp sammankallas för att ta fram konstruktiva förslag till en förstärkt marknadsföring. I
arbetet tas med de aktiviteter som styrelsens representanter påbörjade 2011 med besök i olika
forum för mc-folk. Exempel på aktiviteter är träffar på Sjöbo-rakan och i Löddeköpinge samt när mchandlare har sina kundträffar. Även mässor och andra utställningar kan vara aktuella. Styrelsen tror
att åtgärderna leder till högre beläggning på våra körningar och därmed bättre ekonomi.

Grannlaga planering av körningar 2012

Antalet bandagar 2012 kommer att reduceras för att anpassas till en lägre efterfrågan av körningar.
Hänsyn tas till att inte starta säsongen för tidigt eller att sluta den för sent så att väderförhållanden
gör att många deltagare uteblir. Vidare skall hänsyn tas till helger, högtider och andra aktiviteter som
gör att deltagare inte kommer till våra körningar. Också en jämn fördelning av körningar över tiden
ingår i planeringen. Styrelsen tror att åtgärden leder till att våra körningar har en så hög
beläggningsgrad som möjligt.

Förhandlingar om betalningsvillkor

Målet är att så stort kapital som möjligt skall finns på föreningens konto. Bokningsavgifter och
betalningsvillkor skall förhandlas så att föreningens likviditet blir så hög som möjligt.

Se över prissättning inför framtiden

Styrelsens gör en årlig översyn av prissättningen för kommande säsong och inför framtiden.
Nuvarande omständigheter gör att styrelsen noga följer utvecklingen av föreningens intäkter och
kostnader. Medlemsnyttan medför att vårt priserbjudande skall vara på en så låg nivå som möjligt
samtidigt som den måste vara på en nivå som inte riskerar föreningens långsiktiga ekonomiska
uthållighet. I nuläget gör styrelsen bedömningen att en försiktig prishöjning inför 2012 blir aktuell.

Smärre förändringar i funktionärsorganisationen

Inför 2012 kommer Bullergruppens funktionärer att reduceras och gruppen samorganiseras med
ansvaret för ”skamkärran”. En Buller och skam-kärre-grupp bildas som minskar det totala antalet
funtionärer och föreningens kostnader.

Samarbete med olika partners

Att bjuda in mc-handlare eller firmor som säljer utrustning eller någon som kan berätta om mckörning till våra aktiviteter på Ring Knutstorp eller SRW som sannolikt leder till ett mervärde för våra
medlemmar.
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MOTIONER
1. Motion från Henrik Wiese om extra medlemsavgift
Förslagsställaren har inkommit med en motion om förslag om en extra medlemsavgift.

Bakgrund

På grund av lågt deltagarantal framförallt under säsongens första hälft är det stor sannolikhet att
räkenskapsåret kommer att ge ett negativt resultat.

Motion

Dela det negativa resultatet med antalet medlemmar och ta in det som en extra medlemsavgift.

Motivering
•

•

•

Klubbens ekonomi och likviditet är avgörande för hur hårt styrelsen skall våga satsa i form av
antal körningar inför nästa år. En bra säsong 2012 kräver därmed en extra insats från
medlemmarna (kan man ha roligare för pengarna?)
Utslaget på antalet medlemmar blir summan inte särskilt betungande, även i en sansad MCbudget blir det en summa som knappt märks. För klubben däremot så är beloppet viktigt och kan
ha en stor påverkan på verksamheten
Ekonomin i en ideell förening är styrelsens och medlemmarnas ansvar, vi som medlemmar kan
påverka ekonomin genom att aktivt locka fler deltagare och försöka fylla körningarna. Nu
lyckades vi inte med detta tillräckligt väl inför och under säsongen. Det är därför naturligt att vi
delar på den förlust som uppstått

Styrelsens yttrande

Styrelsen vill gärna lyssna på vilka summor Henrik tänker sig innan den uttalar sig i frågan. Styrelsen
är inte främmande till en avgiftshöjning, men ser en risk att medlemmarna inte förlänger sitt
medlemsskap.
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2. Motion från Henrik Wiese om bullergruppen
Förslagsställaren har inkommit med en motion om att bullergruppen endera läggs ner alternativt att
reducera bullergruppen till en funktionär.

Bakgrund

Det initiativ som klubben tog i och med införandet av bullergruppen har, trots det goda syftet visat sig
ha tagits alltför tidigt.
Det stora flertalet arrangörer har inte på närmelsevis tagit bullerproblematiken på lika stort allvar. En
konsekvens har blivit att banägarna har ställt större krav på oss än på andra arrangörer, förmodligen
för att vi bedömts ha bättre möjligheter än andra att leva upp till större krav.
Ett stort antal funktionärer kostar klubben mycket pengar. En funktionär kostar dels vid det tillfälle då
han/hon är funktionär, detta eftersom en stor del av funktionärerna skulle kommit som deltagare
annars. Funktionären innebär förutom detta en missad inkomst vid det tillfälle då han/hon utnyttjar
de intjänade poängen.

Motion

I första hand:
Lägg bullergruppen i malpåse tills andra arrangörer bygger upp motsvarande resurser.
I andra hand:
Minska bullergruppen till max en person per tillfälle.

Motivering

Trots att bullergruppen var rätt tänkt har den inte gett oss de fördelar vi hoppats på. I stället har vi
genom ökad kompetens och ökade resurser drabbats av ökade krav från banägarnas sida. Eftersom
kraven tillämpats annorlunda med andra arrangörer har många deltagare valt bort SSEMSE för att i
stället köra med någon annan. Detta har förståss lett till ett minskat antal deltagare på våra
körningar. I och med detta innebär bullergruppen både ökade kostnader och minskade intäkter.
Vi var helt enkelt för tidigt ute med detta initiativ.

Styrelsen yttrande

Styrelsen har behandlat motionen och föreslår årsmötet att bifalla det alternativa förslaget att
reducera bullergruppen vid varje körning som föreningen arrangerar. Styrelsen framhåller också att
bullermätning är viktig och att kraven sannolikt inte kommer att minskas. Vi bör hålla en anpassad
standard och en hög kompetens i att mäta och hantera de ljudkrav som skall tillämpas. Styrelsen har
arbetat fram ett förslag att organisera om i funktionärsorganisationen genom att bullergruppens
funktionärer reduceras och gruppen samorganiseras med ansvaret för ”skamkärran”.
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3. Motion från Henrik Wiese om antalet funktionärer på körningarna
Förslagsställaren har inkommit med en motion om att minska antalet instruktörer vid körningar.

Bakgrund

Ett stort antal funktionärer kostar klubben mycket pengar. En funktionär kostar dels vid det tillfälle då
han/hon är funktionär, detta eftersom en stor del av funktionärerna skulle kommit som deltagare
annars. Funktionären innebär förutom detta en missad inkomst vid det tillfälle då han/hon utnyttjar
de intjänade poängen.

Motion

Gå tillbaks till en instruktör per grupp plus en (Sturup) till två (Knutstorp) extra.

Motivering
•

•

En instruktör per grupp räcker i samtliga fall utom då nybörjare behöver extra hjälp. Dessa kan då
få det av extra instruktören. Vi provade detta under slutet av säsongen då flera instruktörer hade
förhinder vid ett flertal tillfällen. Det gick alldeles utmärkt, precis som det gjorde under säsongen
2009
Vi har inte råd med mer

Styrelsen yttrande

Styrelsen har behandlat motionen och föreslår årsmötet att bifalla motionen.

4. Motion från Esa Nyyssölä om en racing sektion och klubbmästerskap
Förslagsställaren har inkommit med en motion om två punkter om att bilda en racingsektion samt att
arrangera ett klubbmästerskap.

Motion

Två punkter som har med varandra att göra.
1. Racing sektion - För att försöka behålla medlemmar som tävlar. Annars finns en risk att dem
försvinner till Hyllinge som återigen verkar ha vaknat till liv. Dem för samtal med SVEMO om att
arrangera både SM/SO och ERF säsongen 2012.
2. KM - Framförallt för dem som tävlar och övriga licensierade förare. I princip av samma anledning
som punkt ett.

Styrelsen yttrande

Styrelsen har behandlat motionen och föreslår årsmötet att inte bifalla motionen. Styrelsen grundar
sitt ställningstagande på det faktum att det är krävande att arrangera en racingsektion. Det krävs
mycket resurser och samverkan med olika partners och Svemo. Det är en bedömning att föreningen
inte har de resurser som åtgärden i fråga kräver. Styrelsen finner det ej heller ur stadgesynpunkt
lämpligt att bedriva denna form av verksamhet.

16

Sydskanes Emse

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

1
11-10-31

Preliminär
Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 11-01-01 - 11-09-30

Senaste vernr:

Perioden

U67

Period fg år

Sydskanes Emse

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

1
11-10-31

Preliminär
Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 11-01-01 - 11-09-30

Senaste vernr:

Ing balans

Period

U67

Utg balans

