Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012
Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012.
Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till årsmötet och
förklarade mötet öppnat.
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Meddelades att det till mötet kommit 42 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 Daniel Lindberg som också enhälligt valdes till sekreterare för
mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare föreslogs och valdes enhälligt Rolf Nilsson och Robert
Nilsson
4. Frågan om mötet utlyst på rätt sätt
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 Thomas Christiansson delar ur verksamhetsberättelsen för 2012.
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.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
I enlighet med revisorernas rekommendation beslutades enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen
för 2012.
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8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a) Inga förslag från styrelsen.
b) Sammanlagt fem (5) st motioner som inkommit i rätt tid.
Motion 1 - Förslag från Henrik Wiese om ändrad gruppindelning
Henrik Wieses förslag är att man ej säljer platser som idag med 4 grupper á 25 platser utan säljer
alla 100 tillgängliga platser för att sedan dela upp grupperna på plats.
En livlig diskussion följer där en del är positiva till förslaget medan många anser att det på senare
tid har blivit bättre tack vare att instruktörerna i större grad flyttar personer mellan grupperna.
Redan idag samlas röd och blå grupp för att delas upp på plats i en lite snabbare och en lite
långsammare grupp vilket fungerar bra. Detta då det oftast är störst hastighetsskillnad i dessa två
grupper.
Det diskuteras också om inte det bästa alternativet hade varit att ha tidtagning i alla grupper och
sedan dela in grupperna efter tidlistan. Detta är dock ett förslag som kräver transponder eller
liknande utrustning vilket innebär en stor initial kostnad.
Frågan dök då också upp om försäkringen gäller om man i alla grupper har tidtagning. Ingen vet
egentligen vad som gäller i denna fråga.
Ordförande bryter för beslut.
Mötet beslutar att ej bifalla motionen utan fortsätta på styrelsen förslag.
Motion 2 - Förslag från Henrik Wiese att personer med indraget körkort ändå ska få köra
med SSEMSE.
Mötet diskuterar huruvida man ska få köra oavsett anledning som körkortet är indraget. Vissa
anser att en fortkörning är OK men inga andra anledningar ex. droger, alkohol, misshandel e.t.c.
Dock påpekas det att man kan köra med licens även om man blivit av med körkortet av ovan
nämnda anledningar.
Mötet frågade bl.a. om det måste göras officiellt att styrelsen kan ta beslut i denna fråga på plats.
Svaret blev att det ej behöver göras officiellt att så kan ske.
Utöver motionen och styrelsens förslag inkom ett tredje förslag från Dalida.
Förslaget lyder att den som ska köra med SSEMSE ska kunna uppvisas ett godkänt körkort alt.
en giltig, uttagen licens.
Mötet beslutar att ej bifalla inkommen motion, ej heller bifalla styrelsen förslag utan beslut tages
enligt på mötet inkommit förslag att det krävs giltigt körkort alternativt giltig, uttagen licens.
Motion 3 - Förslag från Henrik Wiese om stadgeändring
Henrik Wiese tycker inte att valda delar i stadgarna speglar hur föreningen egentligen fungerar.
Framförallt är det stycket i stadgarna som påtalar att föreningen ska ha återkommande träningsoch utbildningstillfällen i ”Broms och kurvtagningsteknik”.
Detta tycker inte Henrik stämmer utan vill istället lyfta fram att vi är där för att ha roligt.
Diskussioner förs om det är stadgarna som ska ändras eller om det räcker att ej hänvisa till dessa
i tid och otid utan istället lyfta fram föreningens säkerhetstänk samt andemeningen i Henriks
förslag på hemsidan.
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Tommy Wall framförde att det tidigare hölls en teoretisk genomgång i grön grupp men att detta
var ett par år sedan.
Det förs också fram att det finns bra möjligheter att få tips, råd och hjälp av instruktörerna om
man ber om detta. Det framfördes då att det finns ganska stora skillnader mellan olika instruktörer
på hur bra de är på att tipsa och komma med råd.
Mötet går till votering som beslutar att ej bifalla motionen utan låta stadgarna vara.
Motion 4 - Förslag från Henrik Wiese om betalning på plats.
Livliga diskussioner följer där det bl.a. tas upp att det finns nya, billiga sätt att lösa kortbetalningen
på plats. Det diskuteras även att en skolåda med kontanter kan fungera.
Thomas C. påtalar då att det är ett betalningsbeteendet där körningar bokas och betalas tidigt på
säsongen som föreningen vill ha och behöver.
Detta för att föreningen behöver pengar långt innan körningen för att betala bl.a. handpenning till
banorna samt ambulanskostnad.
Utöver att det är viktigt för föreningen att få in pengar tidigt på säsongen så är det också oerhört
mycket administration för föreningens kassör att lösa betalning på plats.
Det frågades också om man istället kunde lösa det med poäng men det är lika administrativt
jobbigt som med pengar.
Tommy Wall påpekar att det redan idag är svårt att hitta kompetenta personer till styrelsen p.g.a.
att det redan idag är mycket tid som behövs läggas ned för att få föreningen att fungera. Med
betalning på plats skulle denna tid öka dramatiskt.
Det påtalas också att det på andra evenemang (Gotland) är slutsålt flera månader innan
körningen äger rum.
Det informeras också om att tiden då bokningen stänger är kl 11:00 dagen innan körningen vilket
är så pass sent att de allra flesta borde veta om de kan köra kommande dag eller inte.
Ordförande bryter diskussionen och mötet går till votering.
Mötet beslutar att ej bifalla motionen utan fortsätta med nuvarande lösning.
Motion 5 - Förslag från Henrik Wiese om körning även på vinterhalvåret.
Lars Nordgren har undersökt med Magnus Öhrström på Ring Knutstorp och anser att det är
genomförbart. Dock är det fortfarande en kostnad som måste täckas av deltagare. Denna
kostnad skulle ev. kunna hamna runt 30.000:För att det skulle vara genomförbart måste det vara en kort anmälningskedja. Då man ej vet
väderlek förrän ca en vecka innan så kan man ev. köra en anmälan via mail.
Buller är ett större problem vintertid då ingen räknar med detta från motorbanan. Ska man
genomföra ett evenemang är det strikt 95dB vid förbipassering som gäller.
Mötet beslutar att bifalla motionen och låta styrelsen undersöka om det går att genomföra.
Mötet tackar Henrik Wiese med en applåd för nedlagt arbete med motionerna.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2013. Mötet fattar enhälligt beslut om att
fastställa medlemsavgiften för 2013 till 500:- per medlem och 300:- för passiv medlem.
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10. Val av följande
a)

b)

c)

d)

e)

f)

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 2013
Föreningens kassör för en tid om två 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 en tid om två år.
Föreningens sekreterare för en tid om ett år.
Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja Daniel
Lindberg som föreningens sekreterare. Mötet lämnade inga andra förslag varvid
Daniel Lindberg valdes enhälligt till föreningens sekreterare 2013.
Två suppleanter i styrelsen för en tid om ett år.
Valberedningens ordförande Tommy Wall presenterade förslag att välja Daniel
Persson samt Ulrik Sebbe som suppleanter i föreningens styrelse. Mötet lämnade
inga andra förslag varvid Daniel Persson och Ulrik Sebbe valdes enhälligt till
suppleanter i styrelsen 2013.
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 2013.
Val av tre ledamöter i valberedningen varav en skall utses till ordförande.
Mötet föreslog omval på sittande ordförande Tommy Wall. Mötet lämnade inga andra
förslag och Tommy Wall valdes till ledamot i valberedningen för 2013.
Mötet föreslog omval för Mikael Pålsson. Mötet lämnade inga andra förslag och
Mikael Pålsson valdes som ledamot i valberedningen för 2013.
Då nuvarande ledamot Patrik Andersson ej var närvarande föreslog mötet Anders
Huldt som ledamot i valberedningen. Mötet lämnade inga andra förslag och Anders
Huldt valdes som ledamot i valberedningen för 2013
Mötet valde också enhälligt Tommy Wall som ordförande och sammankallande för
valberedningen.

I samband med dessa val avtackades avgående sekreterare Staffan Hellberg med blommor för
de många insatser han gjort för föreningen.
11. Övriga frågor
Följande frågor togs upp och avhandlades:
1. Sponsorpaketen - mer information
Lars Nordgren berättar att det var ett försök under 2012 som föll väl ut. Ingen information
gick ut men det såldes ett antal sponsorpaket under 2012.
Fyra st betalde 12.000:- och har då garanterad plats på alla körningar samt tillgång till
depåbox på Ring Knutstorp. De har även ytterligare några andra förmåner.
Det finns också andra nivåer som inte ger garanterad plats eller depåbox men då man
bl.a. syns på hemsidan.
Det är enbart medlemmar i SSEMSE som kan köpa sponsorpaket
Tanken är under 2013 är att även enskilda medlemmar ska kunna köpa sponsorpaket.
Det ska informeras bättre om priser, vad som ingår e.t.c. på hemsidan framöver.
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2. Kvällskörningar
Diskussioner förs med Flemming på Sturup Raceway (SRW) om att ev. arrangera
kvällskörningar under 2013. Än så länge är det väldigt löst men styrelsen fortsätter
diskussionen med SRW.
Det är endast SRW som aktuellt för kvällskörningar då bullerproblematiken ställer till det
på Ring Knutstorp.
Efter detta förklarades mötet avslutat och ordföranden tackade samtliga för ett bra och trevligt
årsmöte.
Ring Knutstorp den 27 oktober 2012
Daniel Lindberg, sekreterare

Justeras:
Rolf Nilsson
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