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Extra årsmöte Sydskanes EmSe 2009-04-25 

 
Plats: RaceHouse - Bjurögatan 48 Malmö 
 

1. Mötets öppnande 
Fredrik förklarade mötet öppnat 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 
20 st. röstberättigade personer medverkade på mötet 

3. Val av ordförande för mötet 
Percy Nilsson nominerades och valdes 

4. Val av sekreterare för mötet 
Daniel Lindberg nominerades och valdes 

5. Val av två protokolljusterare och rösträknare 
Tommy Wall och Delti Magnusson nominerades och valdes. 
 

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Bifall 

 
7. Fastställande av dagordningen 

Fredrik Ullman föreslår att punkt 9 (Förslag till stadgeändringar) stryks. Detta p.g.a. att 
förslaget på nya stadgar ej har skickats ut till medlemmarna innan mötet. 
Detta förslag bifalles. Punkt 9 stryks. 
Dagordningen godkännes med denna ändring. 
 

8. Förslag till stadgeändring – Andra röstningen om ny punkt 6 under § 5 i stadgarna, ”Val av 
tre personer i valberedning”. Vid bifall även val av tre personer till valberedningen. 
Enkel röstning genomförd med resultat 19 för och 1 emot. Beslut att valberedning ska 
tillsättas. 
Tommy Wall, Judy Barta samt Ronny Persson nomineras samt accepterar nomineringen. 
Tommy Wall väljes till ordförande i valberedningen och Judy Barta samt Ronny Persson väljs 
till ledarmöter i valberedningen. 
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9. Förslag på stadgeändringar – Föreningens stadgar har tittas över av styrelsen och nytt 
förslag ligger klart för nya stadgar enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer. 
Denna stryks enligt punkt 7. 

 
 
10. Borttagning av inaktiva konton på hemsidan 

Förslag är att styrelsen ska kunna stryka konto som ej längre kan anses vara aktiva. Detta för 
att underlätta hanteringen av information till alla registrerade användare på SSEMSE:s 
hemsida. 
 
Röstning genomförd med resultat att styrelsen har fulla rättigheter att stryka konto som de 
anser ej längre är aktiva. Dock ska det tydligt informeras om detta på hemsidan i god tid 
innan konto börjar strykas. 
 
Några punkter som kom upp under diskussionen innan röstning 

• Delti Magnusson tycker att konto kan börja strykas direkt. De konton som det finns 
poäng på ska skrivas ut och sparas. Förslagsvis sparas dessa i ett år och har ingen 
gjort anspråk på poängen under detta åt stryks dessa och kommer föreningen till 
godo. 

• Fredrik Ullman föreslår att konto som varit inaktiva i X antal månader stryks. 
 
 
11. Kölistans vara eller inte vara 

Förslag från Percy Nilsson är att släppa lediga medlemsplatser som körningar på hemsidan 
istället för att ha kölista. Dessa platser ska släppas under 2-3 olika tillfälle (olika dagar och 
olika tider) under januari – februari. Kölistan försvinner och det blir först till kvarn istället. 
Detta premierar aktiva medlemmar. 
Alexander Nilsson föreslår att nuvarande kölista stängs för fler anmälningar och att de som 
står på denna lista först ska få chansen att bli medlemmar som tidigare. När listan är tom 
kan man börja med att lägga ut lediga medlemsplatser på hemsidan.  
 
Röstning sker med majoritet på detta förslag. 
Beslut tages på att nuvarande kölista stängs och när denna är tömd kommer lediga 
medlemsplatser att läggas ut på hemsidan enligt förslag ovan. 
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12. Övriga frågor 

• Frågan om kostnaden för externa flaggfunktionärer på Ring Knutstorp kommer upp. Percy 
Nilsson förklarar att prisskillnaden är ett par tusen kronor varje körning men underlättar för 
föreningen. Tidigare har det varit problem att hitta tillräckligt antal flaggfunktionärer vilket 
har gjort att vi har missat körtid. Dessutom har de inhyrda funktionärerna mer erfarenhet 
från andra evenemang vilket borde innebära ökad säkerhet under körningen. 
 

• Frågan om Sturup Raceways konkurs togs upp och Percy Nilsson förklarar att vi i årets 
upphandling har betalning 3 dagar efter avslutad körning och ej kommer drabbas 
ekonomiskt om de skulle stänga ner SRW. 
Fredrik Ullman har varit i kontakt med konkursförvaltaren och enligt samtal med honom så 
kommer aktiviteterna på Sturup Raceway att fortsätta som tidigare och ska inte påverka 
året s planerade körningar. 
 

• Judy Barta föreslår att vi efter varje körning lägger ut en enkät så de som kört kan ge betyg 
på körningen. Allt för att få statistik över våra körningar och kunna fortsätta 
förbättringsarbetet. Delti Magnusson föreslår att det max ska vara 4-5 frågor för att man ej 
ska tröttna och strunta i det. Styrelsen ska titta på detta och köra det på försök. 
 

• Judy Barta föreslår också att SSEMSE ska gå ut med en enkät för att se om medlemmar ej 
bokar sig till våra körningar p.g.a. de blandade grupperna med oregistrerade motorcyklar i 
samma grupp som registrerade motorcyklar. 

 

• Diskussion om betalning på plats. Percy Nilsson förklarar styrelsen syn på detta att det 
administrativt är enormt mycket arbete, både under och efter körning. Bokningen är öppen 
fram till 48 timmar innan körningens början vilket av de flesta anses vara tillräckligt. 

 

• Resultatet av enkäten gås igenom. Sammanlagt har 140 personer varit inne och svarat. En 
del diskussioner uppkommer om tydligare förklaring på vad man kan förvänta sig av 
instruktörerna i SSEMSE. 
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Vid protokollet 
 
 
_________________________________________________  
Daniel Lindberg 
 

 
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Tommy Wall     Delti Magnusson 


	Daniel Lindberg

