2013

Årsmöte Sydskanes Emse

Styrelsen
Sydskanes Emse
2013-11-30

Styrelsen för Sydskanes Emse, (organisationsnummer 846502-8069, säte Skåne) avger
härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2013 (2012.10.01 –2013.09.30)

Innehållsförteckning

FÖREDRAGNINGSLISTAN ............................................................................................................ 3
Dagordning ............................................................................................................................. 3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ........................................................................................................ 4
Ekonomi ................................................................................................................................. 4
Försäljning och resultat .......................................................................................................... 4
Väsentliga händelser .............................................................................................................. 4
Miljö ....................................................................................................................................... 4
Föreningens fördelning .......................................................................................................... 4
Sydskanes Emses utveckling 2014 ......................................................................................... 4
REVISIONSBERÄTTELSE ............................................................................................................... 5
STADGAR SYDSKANES EMSE....................................................................................................... 6
Föreningens medlemmar ........................................................................................................ 7
Årsmöte samt extra årsmöte ................................................................................................... 8
Valberedningen .................................................................................................................... 10
Revisorer .............................................................................................................................. 11
Styrelsen ............................................................................................................................... 11
Tvist ...................................................................................................................................... 12
STYRELSENS FÖRSLAG & MOTIONER ....................................................................................... 13
1 . Motion från styrelsen om att låta lunchen utgå på Ring Knutstorp ................................ 13
MEDLEMMARNAS MOTIONER ................................................................................................. 14
1. Motion från Henrik Wiese om startträning ...................................................................... 14
2. Motion från Henrik Wiese rörande årsmötet ................................................................... 15
3. Motion från Magnus C Ohlsson om sovmorgon .............................................................. 16
4. Motion från Christian Andersson gällande ny bana ......................................................... 17
5. Motion från Christian Andersson gällande visning av produkter osv .............................. 18
6. Motion från Christian Andersson gällande organiserad workshop .................................. 19
7. Motion från Christian Andersson gällande fartskillnader i grupper................................. 20
RESULTATRAPPORT
BALANSRAPPORT

2

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 en tid av två år.
c) Föreningens sekreterare för en tid av ett år.
d) Föreningens ledamot för en tid av två år.
e) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
f) Två revisorer för en tid av ett år.
(I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.)
g) 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 2013 till
Detta kan jämföras med föregående år där vi 2012 hade
SEK.

.

SEK och 2011 hade vi

Försäljning och resultat

Beläggningen har under året varit god, om än inte perfekt.
Körningarna på Sturup Raceway har gått bäst med ett flertal fullsatta körningar.
Knutstorp är svårare att få ekonomin att gå ihop och det krävs mer eller mindre fullsatt för
att vi ska gå plus minus noll.
Andelen icke medlemmar har varit ca 20% på samtliga årets körningar.

Väsentliga händelser

Antalet körningar på Knutstorp ökade med 1 jämfört med 2012 till 6,5 heldagar och endast
en dubbeldag. 9 halvdagar kördes på Sturup Raceway.
I mars började förberedelserna med en gemensam teorigenomgång för instruktörer,
depåchefer samt bullergrupp.
I vanlig ordning hade vi en ambulansutbildning på Sturup Raceway samt genomgångar och
diskussioner i våra ledargrupper.
Våra funktionärsgrupper har fungerat utmärkt i år och det märks att det finns en stor
mognad i alla grupper och en stolthet i det man gör. Ett stort tack till er som ställt upp och
gjort det här till ännu ett bra år!

Miljö

Bullergruppens arbete har fortsatt i samarbete med Ring Knutstorp och vi kan se att våra
deltagare överlag blivit bättre på att inte bullra. Vi har dock fortfarande en del problem och
en vissa förare har fått tas av banan för åtgärder.

Föreningens fördelning

Under 2013 har vi varit ca 60 ledare som drivit verksamheten:
Styrelse: 7st. Instruktörer: 35 st, Depåchefer: 7 st, Bullergrupp: 12 st, Medlemmar: 433st.

Sydskanes Emses utveckling 2014

Arbetet med föreningen ämnar fortsätta i samma samma spår som under 2013.
Styrelsen har tittat på bandagar för 2014 i ett par månader nu och det kommer att se ut
ungefär som 2013 med 6 dagar på Knutstorp och 9 på Sturup. Vi har börjat förbereda för att
utöka till 4 grupper och upp till 100 deltagare på Sturup Raceway, där vi då kör en timme
längre.
Vi planerar inte besök på andra banor än Ring Knutstorp och Sturup Raceway.
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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 & MOTIONER
1. Motion från styrelsen om att låta lunchen utgå på Ring Knutstorp
Bakgrund
Styrelsen har länge ansett att lunchen är obligatorisk i ett säkerhetsperspektiv. Vi vet då att
flertalet av deltagarna äter.
Motion
Lunchen utgår på våra heldagskörningar på Ring Knutstorp.
Motivering
Ser vi på det hela ur ett ekonomiskt perspektiv sparar vi ca 10 000 kronor per körning med
vilka vi kan lindra eventuell prishöjning. Det ger också ett ökat spelrum för icke fullsatta
körningar.
Maten i restaurangen har med tiden blivit av sämre kvalitet och fler och fler deltagare väljer
att ej äta maten. Vi har svårt att försvara att deltagarna ej själv skall välja vad och var de skall
äta.
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MEDLEMMARNAS MOTIONER
1. Motion från Henrik Wiese om startträning
Förslagsställaren har inkommit med en motion om förslag hur vi kan underlätta för dom som
vill tävla.
Bakgrund
Sydskanes Emse har utan att vara en förening som i första hand satsar på
tävlingsverksamhet många aktiva roadracingförare. Flera av dessa har representerat klubben
på ett strålande vis och vi har på vissa tävlingar näst intill dominerat startfältet. Jättekul!!
På grund av bristen på utbildade funktionärer kan vi inte ordna regelrätta träningar eller
tävlingstillfällen för de av våra medlemmar med tävlingsambitioner. Frågan är då vad vi
skulle kunna göra för att underlätta för de som vill tävla?
Motion
Starta passen efter lunch i vit grupp på Knutstorp med gemensam start.
Detta kan gå till enligt följande:
Då passet börjar kör gruppen ut på sightseeing lap och deltagarna ställer upp sig i första
bästa lediga ruta. Depåchefen håller ut överenskommen flagga och när den dras in går
”starten”. (Här skulle man kunna använda ljussignalerna om man vill få det riktigt proffsigt,
men det handlar ju om korpen så det lämnar jag därhän). De deltagare som inte vill träna
start startar från depån då starten gått.
Faller det väl ut kan startträningen utökas.
Motivering
Vår förening har många deltagare som har tagit och som skulle kunna ta steget till att börja
tävla. Jag anser att vi bör hjälpa våra medlemmar med tävlingsambitioner så gott vi kan
samtidigt som vi bibehåller korpen-andan i föreningen.
Styrelsen yttrande
Styrelsen tycker Henriks förslag låter som en väldigt rolig idé.
Föreningen måste se till alla deltagare och de som inte vill startträna kommer att tappa
bantid. Vi ser också en viss säkerhetsrisk i det hela.
En annan sida av myntet är hur sådan här verksamhet speglar vår förening utåt. Är det bra
eller dåligt att köra startträning när vi behöver locka nya banåkare till våra körningar?
Vi tror det inte.
Vi tycker också att det stämmer dåligt med föreningens stadgar.
Vi tycker som sagt det är en väldigt kul idé, men tittar vi på det större perspektivet är vi
rädda att en ”kul grej” kan skada mer än det hjälper.
Styrelsens förslag är att motionen avslås.
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2. Motion från Henrik Wiese rörande årsmötet
Förslagsställaren har inkommit med en motion om vårt torftiga årsmöte.
Bakgrund
Inramningen av Sydskånes Emse’s årsmöte är av tradition ganska torftig. Lokalen som ligger
långt från civilisationen brukar vara utkyld och i bästa fall bjuds det på lite mackor.
Förvånansvärt många medlemmar brukar trots inramningen ändå dyka upp och de brukar
vara på förvånansvärt gott humör.
Tanken slår en; undrar vad som skulle hända om årsmötet blev mer lättillgängligt och fick en
festligare inramning?
Motion
Flytta årsmötet till Lund eller Malmö, till en lokal där det går att köpa mat och där
årsmötesdeltagarna om de har lust kan stanna kvar efter mötet och ljuga en stund.
Motivering
Årsmötet är den dag på året då medlemmarna har möjlighet att direkt påverka föreningen.
Det är viktigt både för legitimiteten av de beslut som fattas och för att medlemmarna skall
ges möjlighet att komma till tals att årsmötet är välbesökt.
Styrelsen yttrande
Styrelsen tycker Henrik har kommit med ännu en bra idé. Att kombinera årsmötet med
samkväm med föreningens medlemmar är bara av godo. Vi anser dock att det finns en vikt i
att behålla mötets allvarliga ton, då det är föreningens viktigaste möte för året.
Om någon är villig att agera ”festfixare” och kan ordna en annan lokal närmare civilisationen
där fler medlemmar är benägna att stanna kvar efteråt för samkväm, så ser vi gärna att
motionen bifalles.
Vi ser dock en stor utmaning i att hitta en lokal för samma prislapp som Knutstorp, alltså
gratis.
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3. Motion från Magnus C Ohlsson om sovmorgon
Förslagsställaren har inkommit med en motion om att ändra rutinerna så att gul grupp kan
anmäla sig senare.
Bakgrund
Motion
I samband med körningar på Ring Knutstorp hade det varit önskvärt att ha möjlighet att
anmäla sig och besiktiga sin hoj efter förarmötet kl. 8.30 om man kör i gul (eventuellt även
röd) grupp. Alternativt ha ett schema som säger att vit besiktigar först mellan vissa tider,
sedan röd osv. Detta p.g.a att det annars blir onödigt lång väntan innan man kommer ut på
banan, dvs. nästan 1.5 timme väntan om man kör i gul grupp. Då instruktörerna för berörd
grupp, ej heller är ute och kör borde detta vara möjligt att genomföra.
Motivering

Styrelsen yttrande
Styrelsen tycker förslaget är intressant, vem vill inte ha sovmorgon? Det kan se ut som att vi
har stora luckor i vårt schema på morgonen, men det är tämligen optimerat för vår
verksamhet. En viss luftighet finns för att kunna hantera oförutsedda händelser, men i stort
är schemat för alla ledare fullt. Instruktörerna för t.ex. gul grupp står ”stand by” ifall det
skulle behövas fler instruktörer i vit eller röd grupp. Styrelsen har hand om skamkärran
första timmen så buller kan mätas. För att nämna några saker som pågår under
morgontimmarna.
Styrelsens förslag är därför att avslå motionen.
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4. Motion från Christian Andersson gällande ny bana
Förslagsställaren har inkommit med en motion om att köra på en ny bana.
Bakgrund
Motion
Prova köra någon ny bana?
Anderstorp? Få arrangemang efter Fivers sorti.
Falkenberg? Inga heldagar i dagsläget.
Genomförande
Styrelsen yttrande
Föreningen har provat att köra på andra banor och det har inte slagit väl ut. För få deltagare
ger ingen ekonomi i det hela. Gällande Anderstorp är det frågan om någon alls kommer att
köra där framöver. Styrelsens förslag är därför att avslå motionen.
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5. Motion från Christian Andersson gällande visning av produkter osv
Förslagsställaren har inkommit med en motion om att engagera leverantörer och
branschkunniga.

Bakgrund
Motion
Bjuda in leverantörer, branschkunniga för information och uppdatering/visning av
produkter? Företrädesvis ej i samband med bankörning.
Petjo och Michelin var bra för något år sedan.
Grevens kan ju vara aktuellt.
Per Hörberg kanske är intresserad på något sätt.
Jonte Engdahl/KTM?
Däck-skola? Däckblandningar, slitage... etc.
Pirelli/Grevens, Petjo/Michelin, Bridgestone?...
Fjädrings-skola?
Öhlins-Jocke eller någon annan duktigt som kan berätta lite om fjädring.
Motivering
Styrelsen yttrande
Styrelsen anser att allt som är till föreningens medlemmars fördel och intresse är
välkommet. Vi uppmanar därför alla medlemmar som vill arrangera denna typ av
arrangemang att höra av sig med förslag på hur det kangenomföras, så kan vi hjälpa till att få
ut informationen till våra medlemmar. Styrelsen anser att motionen bifalles.
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6. Motion från Christian Andersson gällande organiserad workshop
Förslagsställaren har inkommit med en motion om att workshop för aktivt tävlande förare.

Bakgrund
Motion
Erbjuda organiserad "workshop" för aktivt tävlande licensierade förare inom föreningen.
Kanske extra träningstillfälle/tid samt kanske med någon förare/instruktör som kan coacha,
ligga bakom och filma exempelvis, typ SMC steg 6.
Motivering
Styrelsen yttrande
Styrelsen anser att allt som är till föreningens medlemmars fördel och intresse är
välkommet. Vi uppmanar därför alla medlemmar som vill arrangera denna typ av
arrangemang att höra av sig med förslag på hur det kan genomföras, så kan vi hjälpa till att
få ut informationen till våra medlemmar.
Gällande träningstillfälle så är Sydskanes Emse ingen tävlingsorganisation och kan därför inte
arrangera några träningar.
Styrelsens förslag är därför att motionen avslås.
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7. Motion från Christian Andersson gällande fartskillnader i grupper
Förslagsställaren har inkommit med en motion om fartskillnader.

Bakgrund
Motion
Möjligt att inte blanda hojar med slicks vs gatdäck på Sturup? Eller gruppindelning med
varvtider.
Blir stora skillnader i fart och grepp.
Motivering
Styrelsen yttrande
Föreningens instruktörer jobbar hela tiden med att försöka jämna ut grupperna fartmässigt
genom att flytta deltagare. Vi ser ingen möjlighet att ha olika grupper beroende på däcktyp.
Inför säsong 2014 jobbar styrelsen för att kunna köra med fyra grupper på Sturup Raceway
vilket ger en vit grupp även där. Det kommer att hjälpa till att minska fartskillnaderna som
varit.
Styrelsens förslag är därför att motionen avslås.
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Sydskanes Emse

Resultatrapport

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 13-01-01 - 13-09-30

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3010
Intäkt Sturup Raceway
3011
Intäkt Ring Knutstorp
3016
Sponsorer
3110
Avboknings Avgift
3540
Medlemsvgift 2013
S:a Nettoomsättning
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm
4011
Inköp mat och dryck
4541
förbruknings kläder
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5310
Hyra Sturup Raceway
5311
Hyra Ring Knutstorp
5322
Svemo
5411
Förbrukningsmateriel
5930
Reklamtrycksaker
6110
Kontorsmaterial
6211
Fast telefoni
6390
Övr kostnader
6511
Sjukvård Ring Knutstorp
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Beräknat resultat

Preliminär

Sida:
Utskrivet:
Senaste vernr:

Perioden

1
13-10-30
U53

Period fg år

Sydskanes Emse

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

1
13-10-30

Preliminär
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 13-01-01 - 13-09-30

Senaste vernr:

Ing balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920
Bank, PlusGiro
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Period

U53

Utg balans

