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Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2011  
 
Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 12 november 2011. 
 
Föreningens ordförande Thomas Christiansson hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna till årsmötet 
och förklarade mötet öppnat. 
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
 
Meddelades att det till mötet kommit 44 röstberättigade medlemmar. Samtliga närvarande är antecknade 
på röstlängden. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för möte  
 
Till ordförande för mötet föreslogs Mikael Pålsson som också enhälligt valdes till ordförande för mötet. 
Till sekreterare för mötet föreslogs Staffan Hellberg som också enhälligt valdes till sekreterare för 
mötet. 
 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare  
 
Till protokolljusterare och tillika rösträknare föreslogs och valdes enhälligt Percy Nilsson och Lars 
Nordgren. 
 
4. Frågan om mötet utlyst på rätt sätt 
 
Meddelades att kallelse till årsmöte skall enligt stadgarna ske via e-post senast tre veckor före mötet. 
Mötet fastställde att kallelse skett i enlighet med stadgarna.  
 
5. Fastställande av dagordning 
 
Den utsända dagordningen presenterades och mötet godkände densamma. Ordförande ställde frågan om 
någon har för avsikt att ta upp något under punkten ”Övriga frågor”. Anmäldes att Johan Holmberg, 
Rickard Haggren och Mikael Pålsson vill ta upp punkter under övriga frågor. 
 
Efter detta presenterade och kommenterade: 
a) -föreningens ordförande Thomas Christiansson delar ur den utsända verksamhetsberättelsen för 

2011. 
b) -kassören Lars Nordgren viktiga poster ur resultat- och balansräkningen för det senaste 

verksamhetsåret. 
 
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
 
En av föreningens två revisorer, Patrik Berndt, läste upp delar ur revisionsberättelsen och 
rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 
I enlighet med revisorernas rekommendation beslutades enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 
8.1  Förslag från styrelsen 
 
Styrelsen presenterade sju förslag. Syftet med förslagen är att utveckla och förbättra verksamheten samt 
att öka antalet deltagare till föreningens bandagar och förbättra föreningens ekonomi.  
Förslagen är: 
 
8.1.1  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. 
 
Mötet diskuterade olika ståndpunkter och efter detta beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag.  
 
8.1.2  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 mc-handlare 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. 
 
Mötet diskuterade olika förslag och efter detta beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag.  
 
8.1.3  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. 
 
Utkast till planering för bandagar presenterades och mötet diskuterade planeringen samt olika principer 
för upplägg. Efter detta beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag.  
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8.1.4  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. 
 
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.  
 
8.1.5  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. 
 
Mötet diskuterade olika förslag och efter detta beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag.  
 
8.1.6  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. 
 
Mötet beslutade att hänföra frågan till punkten 8.2.2 och 8.2.3 nedan. 
 
8.1.7  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.  
 
Mötet diskuterade olika förslag och efter detta beslutade mötet att bifalla styrelsens förslag.  
 
8.2  Motioner 
 
Fyra motioner har inkommit i stadgeenlig tid. 
 
8.2.1  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. 
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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 MC-budget 
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  

Styrelsen förslag till beslut för denna motion 
Styrelsen har behandlat motionen och 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 medlemskap. 
 
Årsmötets ställningstagande 
Mötet diskuterade ingående förslaget och många alternativa lösningar presenterades.  
 
Mötets beslut till motionen 
Frågan bordlades och hänfördes till beslut under punkt 9.  
 
8.2.2  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. 
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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 förslag till beslut för denna motion 
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 
arbetet fram ett förslag att organisera om i funktionärsorganisationen genom att bullergruppens 
funktionärer reduceras och gruppen samorganiseras med ansvaret för ”skam-kärran”. En Buller och 
skam-kärre-grupp bildas som minskar det totala antalet funktionärer. 
 
Årsmötets ställningstagande 
Mötet diskuterade ingående förslaget och många alternativa lösningar presenterades. Diskussionen 
ledde fram till tre förslag och ordföranden föreslog votering om dessa förslag. 
Förslag 1, att lägga ner Bullergruppen 
Förslag 2, att reducera Bullergruppen till en funktionär 
Förslag 3, att bifalla styrelsens förslag 
 
Mötets beslut till motionen 
Voteringen utföll med att mötet beslutade enligt förslag 3. 
 
8.2.3  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  
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Styrelsen förslag till beslut för denna motion 
Styrelsen har behandlat motionen och föreslår årsmötet att bifalla motionen.  
 
Årsmötets ställningstagande 
Mötet diskuterade på ett omfattande sätt olika ståndpunkter. 
 
Mötets beslut till motionen 
Mötet beslutade att inte bifalla motionen.  
 
8.2.4  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 förslag till beslut för denna motion 
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.  
 
Årsmötets ställningstagande 
Mötet ställde kompletterande frågor om motionen och några olika ståndpunkter presenterades. 
 
Mötets beslut till motionen 
Mötet beslutade att inte bifalla motionen. 
 
9. Fastställande av medlemsavgifter 
 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2012.  
 
Mötet diskuterade andra förslag till årsavgift för 2012 och anförde olika argument för en avgift. 
 
Diskussionen ledde fram till tre förslag och ordföranden föreslog votering om dessa förslag. 
Förslag 1, enligt styrelsen förslag om oförändrad medlemsavgift 
Förslag 2, om 800 kronor 
Förslag 3, om 675 kronor  
 
Voteringen utföll med att mötet beslutade enligt förslag 1 .  
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Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 500 kronor per medlem och 300 kronor för stödmedlemmar. 
 
10. Val av följande 
 
a) Föreningens ordförande för en tid om ett år.  

Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja Thomas Christiansson 
som föreningens ordförande. Mötet lämnade inga andra förslag varvid Thomas Christiansson 
valdes enhälligt till föreningens ordförande för 2012. 

b) Föreningens vice ordförande för en tid om två år. 
Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja Percy Nilsson som 
föreningens vice ordförande. Mötet lämnade inga andra förslag varvid Percy Nilsson valdes 
enhälligt till föreningens vice ordförande för åren 2012-2013. 

c) Föreningens kassör för en tid om ett år. 
 Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja Lars Nordgren som 
föreningens kassör. Mötet lämnade inga andra förslag varvid Lars Nordgren valdes enhälligt till 
föreningens kassör för 2012. 

d) Föreningens sekreterare för en tid om ett år.  
Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja Staffan Hellberg som 
föreningens sekreterare. Mötet lämnade inga andra förslag varvid Staffan Hellberg valdes 
enhälligt till föreningens sekreterare för 2012. 

e) Ledamont för en tid om två år. 
Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja Jens Gustafsson som 
ledamot. Mötet lämnade inga andra förslag varvid Jens Gustafsson valdes enhälligt till ledamot 
i föreningen för åren 2012-2013. 

f) Två suppleanter i styrelsen för en tid om ett år. 
Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja om Daniel Lindberg 
och Daniel Persson som suppleanter i föreningens styrelse. Mötet lämnade inga andra förslag 
varvid Daniel Lindberg och Daniel Persson valdes enhälligt till suppleanter i styrelsen 2012. 

g) Två revisorer för en tid om ett år.  
Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja om Bo Tavell och 
Patrik Berndt som föreningens revisorer. Mötet lämnade inga andra förslag varvid Bo Tavell 
och Patrik Berndt valdes enhälligt till föreningens revisorer 2012. 

h) Val av tre ledamöter i valberedningen varav en skall utses till ordförande för en tid om ett 
år. 
Mötet föreslog nuvarande sammansättning av valberedningen. Mötet valde enhälligt om 
Tommy Wall, Mikael Pålsson och Patrik Andersson till valberedning 2012. Mötet valde också 
enhälligt Tommy Wall som ordförande för valberedningen.  

 
11. Övriga frågor 
 
Enligt tidigare gjorde Johan Holmberg, Rickard Haggren och Mikael Pålsson en anmälan om att ta upp 
punkter under övriga frågor.  
 
• Johan Holmberg visade en applikation till iPhone som möjliggör betalning på plats. Denna lösning 

kan användas om föreningen skulle acceptera efteranmälan och betalning på plats. Johan lämnade 
förslag att styrelsen utreder om denna lösning kan fungera och tittar vidare på den tekniska 
lösningen. Anfördes också att avgiften skall vara betydligt högre än vid betalning vid 
förhandsanmälan.  
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• Mikael Pålsson påtalade att det framkommit kritik att föreningen ställde upp med funktionärer på 

Ferrari och Maserati Racing Day på Ring Knutstorp i augusti 2011. Det redovisades att föreningen 
erhållit ekonomisk ersättning för dessa tjänster och det stärker samarbetet med Ring Knutstorp med 
flera. Mikael påtalade också att ett mer aktivt deltagande på Forumet på Sporthoj bör ske och att 
styrelsen utser någon/några ”officiella talesmän”. Många av våra medlemmar är aktiva användare 
av Sporthoj och det är en viktig kanal för information och kommunikation.  

 
• Rickard Haggren påtalade att det förekommit att deltagare har kört med slicks vid vått underlag. 

Påtalades också att denna företeelse bör förhindras. Denna synpunkt hörsammades och det skall 
uppmärksammas så att detta undviks i fortsättningen.  

 
Mötets avslutande 
 
Efter detta förklarades mötet avslutat och ordföranden tackade samtliga för ett bra och trevligt årsmöte. 
 
 
Ring Knutstorp den 12 november 2011 
 
 
 
 
Staffan Hellberg, sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Percy Nilsson      Lars Nordgren 


