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Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2010  
 
Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 november 2010. 
 
Ordföranden Fredrik Ullman hälsa samtliga mötesdeltagare välkomna till årsmötet och förklarade 
mötet öppnat. 
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
 
Meddelades att det till mötet kommit 46 röstberättigade medlemmar. Samtliga närvarande är 
antecknade på röstlängd. 
 
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 Tommy Wall och 
Fredrik Ullman. 
 
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.   
 
Efter detta presenterade och kommenterade: 

a) -ordföranden Fredrik Ullman delar ur den utsända verksamhetsberättelsen för 2010. 
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 Bo Tavell läste upp delar ur revisionsberättelsen och 
rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 
I enlighet med revisorernas rekommendation beslutades enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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8. Fastställande av medlemsavgifter 
 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2011. Mötet fattade enhälligt beslut om att 
fastställa medlemsavgiften för 2011 till 500 kronor per medlem och 300 kronor för 
stödmedlemmar. 
 
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 

a) Styrelsen föreslog för andra året i rad förändringar av föreningens stadgar. Mötet 
antog enhälligt förslaget varvid nya stadgar träder i kraft efter detta protokoll 
justerats.  

b) Inga motioner har inkommit inom stadgeenlig tid.  
 
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 2011. 

b) 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 2011. 

c) 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 2011. 

d) 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 2011. 

e) Val av tre ledamöter i valberedningen varav en skall utses till ordförande. 
Mötet valde enhälligt om Tommy Wall, Mikael Pålsson och Patrik Andersson till 
valberedning 2011. Mötet valde också enhälligt Tommy Wall som ordförande för 
valberedningen.  

 
I samband med dessa omval avtackades avgående ordförande Fredrik Ullman för många och 
förtjänstfulla insatser för föreningen. 
 
11. Övriga frågor 
 
Följande 8 frågor togs upp och avhandlades: 
 

1. Sydskanes Emse bör arrangera roadracingtävlingar 
Framfördes förslag att Sydskanes Emse skall ”ta över flaggan” från Hyllinge MS och 
arrangera roadracingtävlingar. Förslaget kommenterades av Fredrik Ullman som också 
meddelade att han har påbörjat ett arbete med att se om det ur ekonomiska och andra 
perspektiv är möjligt att genomföra. Kommenterades också att en sådan satsning måste 
vara förenlig med föreningens stadgar.  
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2. Sturup Raceway 
Arrangemangen och faciliteterna på Sturup Raceway diskuterades. Det framfördes bland 
annat önskemål om tillgång till bättre toaletter. Det ställdes också frågor om Sturup 
Raceway har planer på förbättrad bansäkerhet och om banan skall byggas ut. Styrelsen 
meddelade att föreningen har en ingående dialog med banägaren där Sydskanes Emse 
framför en tydlig kravframställan på service och säkerhet. Anmäldes också att banhyran 
på Sturup Raceway ökat kraftigt 

 
3. Ring Knutstorp 

Även förhållanden på Ring Knutstorp diskuterades. Anmäldes att föreningen har en 
mycket bra relation med Ring Knutstorp där föreningen får gehör för många 
framställningar. 

 
4. Buller 

Frågan om bullermätning har engagerat många under 2010 och buller diskuterades 
ingående. 
- Lars Nordgren redogjorde hur bullermätning gått till 2010 och att det i slutet av 
säsongen prövats en ny metod där platsen för ljudmätning har flyttats bort till ”närmaste 
granne”. Vid denna mätmetod mäts ljudnivån utifrån de omständigheter som råder aktuell 
dag och hur ljudet fortplantar sig utifrån väderbetingelser och vindförhållanden. Vid icke 
godkända värden identifieras den eller de motorcyklar som bedöms alstra detta höga ljud 
invid banan och dessa motorcyklar flaggas av för vidare ljuddämpande åtgärder. Denna 
mätmetod betyder att det tidigare gränsvärdet invid banan om 95 dB nu kan variera inom 
ett vidare spann. Denna mätmetod kommer sannolikt att tillämpas på andra racingbanor 
2011 och som det ser ut i dagsläget är det denna metod som även Sydskanes Emse 
kommer att tillämpa i fortsättningen. 
- Efterlystes information och en utbildning för medlemmarna vad som kan och bör göras 
för att få varje motorcykel mer ljuddämpad.  
- Percy informerade om att en ”bullerkontrolldag” med utbildning och testkörningar 
planeras där ovanstående kompetens kan förmedlas. Föreningen återkommer om detta 
verkställs med besked om tid och plats. 

 
5. Medlemskap 

Fråga ställdes om regler om kön till medlemskap och vilka regler som är gällande för 
betalning av den årliga medlemsavgiften. Meddelades att anmälan om nytt medlemskap 
görs på hemsidan. I enlighet med Riksidrottsförbundets rekommendation skall samtliga 
som ansöker om medlemskap antas som medlemmar i föreningen. Styrelsen har en rätt 
och prövar samtliga ansökningar. Antagning av nya medlemmar görs i början av 
respektive år. Avgiften för medlemskap skall betalas före januari månads utgång. 
Samtliga medlemmar meddelas via E-post.  

 
6. Hemsidan 

Det framfördes önskemål om en snabbare uppdatering av information på föreningens 
hemsida. Styrelsen tog uppdraget att arbeta för en snabbare uppdaterad och ännu bättre 
hemsida. Meddelades att den nuvarande plattformen inte möjliggör snabb uppdatering 
utan att väsentliga funktioner måste stängas ner och därefter öppnas upp igen. Detta 
medför bristande funktionalitet under tiden då sidan är nedkopplad. Det uttrycktes också 
belåtenhet med betalningsfunktionen på hemsidan. 
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7. Marknadsföring 
Framfördes förslag att ta fram en visitkortliknade trycksak och en dekal med bland annat 
föreningens webbadress och som också presenterar och förklarar föreningens nytta för 
nya presumtiva medlemmar.  

 
8. Restplatser 

Frågan om att sälja restplatser på plats diskuterades ingående. Många anförde att det 
borde vara möjligt att efteranmäla sig och betala med en betalningsfunktion på plats som 
är kopplad till samma funktioner som vid bokning via hemsidan. I samband med detta 
diskuterades olika förslag till när ordinarie bokningen skall stänga. Styrelsen meddelade 
att frågan prövats tidigare och det innebär omfattande och tidsödande administration och 
svårigheter med bland annat bokföringen. Styrelsen fick i uppdrag att vidare söka och 
finna en hållbar lösning på frågan.  

 
Efter detta förklarades mötet avslutat och ordföranden tackade samtliga för ett bra och trevligt 
årsmöte. 
 
 
Ring Knutstorp den 27 november 2010 
 
 
 
 
Staffan Hellberg, sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Tommy Wall    Fredrik Ullman 
 


