Höstmöte ÅMK Folkrace 2021

Tid: 17.10.2021 kl. 18.00
Plats: Klubblokalen i Vessingsboda, Lemland

§1. Mötets öppnande
Sektionsordförande Gerd Danielsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2. Val av 2 st. Protokolljusterare/Rösträknare
Tobias Björkman och Jonas Danielsson valdes till protokolljusterare/ rösträknare
§3. Konstatera antalet närvarande
I mötet deltog 20personer varav 16 var röstberättigade. Sektionsordförande uppmanade
mötesdeltagarna att betala medlemsavgiften till ÅMK.
§4. Val av ordförande 2022
Gerd Danielsson valdes till ordförande för 2022.
§5. Val av viceordförande 2022
Patrik Mäkilä valdes till viceordförande för 2022.
§6. Val av kassör 2022
Christine Leino valdes till kassör för 2022.
§7. Val av sekreterare 2022
Isa Wikström valdes till sekreterare för 2022.
§8. Val av pris ansvarig 2022
Sofia Sandell valdes till pris ansvarig för 2022.
§9. Val av press- och media ansvarig 2022
Cecilia Söderlund valdes till press- och media ansvarig för 2022.
§10. Val av LOTS ansvarig 2022
Cecilia Söderlund valdes till LOTS ansvarig för 2022.
§11. Val av anmälnings ansvarig 2022
Cecilia Söderlund och Peter Danielsson valdes till anmälningsansvariga för 2022.

§12. Val av funktionärs ansvarig 2022
Gerd Danielsson valdes till funktionärs ansvarig för 2022.
§13. Val av drift samt miljö ansvarig 2022
Isa Wikström valdes till drift samt miljö ansvarig för 2022.
§14. Val av kurs ansvarig 2022
Patrik Mäkilä och Leif Ask valdes till kurs ansvariga för 2022.
§15. Val av ban ansvariga 2022
Patrik Mäkilä valdes till ban ansvarig för 2022.
§16. Val av tränings ansvarig 2022
Sofia Sandell valdes till tränings ansvarig för 2022.
§17. Val av ansvarig för prova på tillfällen 2022
Sofia Sandell valdes till ansvarig för prova på tillfällen för 2022.
§18. Val av kiosk och mat ansvarig för 2022
Desiré Danielsson valdes till kiosk och mat ansvarig för 2022.
§19. Val av arbetsgrupp till tvådagars tävling 2022
Mötet var överens om att ingen arbetsgrupp behöver utses. Ordförande sammankallar
ansvarspersoner enligt behov inför tävlingsplaneringarna.
§20. Val av sponsor ansvarig 2022
Tobias Björkman valdes till sponsor ansvarig för 2022.
§21. Val av ansvarig person för sektionens internetsida samt Fb sida 2022
Pontus Mäkilä valdes till ansvarig person för sektionens internetsida samt Fb sida för 2022.
§22. Val av ÅMKs styrelse representanter 2022
Gerd Danielsson(ordf.) och Patrik Mäkilä(suppl.) valdes till ÅMKs styrelse representanter för 2022.
§23. Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplanen för 2022 gicks igenom och godkändes.
§24. Budget 2022
Mötet gick igenom budgeten för 2022 och godkände den.
§25. Beviljat investeringsstöd från penningautomatmedel 1467€ för ljudanläggningen.
Christine Leino (kassör) lämnar in alla papper till Paf när alla fakturor är betalda för anläggningen.
§26. Grundförbättring samt asfaltering av folkracebanan
“Snutböjen” skall grundförbättras och asfalteras 2022. Medel har ansökts för detta ca 15000€.
Troligtvis ansöks också medel för maskiner och eget arbete samtidigt.

§27. Ansökan om investeringsstöd från Ålands Idrott/Paf medel
Björn Ekstrand har ansökt för Folkracesektionen 17560€.
§28. Väghyveln. Vad göra med den?
Folkrace sektionen håller den detta år ännu. Sen får vi se.
§29. Uthyrning av folkrace banan
Diskuterades om privatuthyrning. Ingen uthyrning under året.
§30. Ansökta Folkracetävlingar 2022
30.4 -1.5
28.5
13.8
3.9
1-2 .10 ( potatisracet )
§31. Hösttalka datum?
Hösttalka den 30/10-21 kl. 10.00
§32. Middag för folkracesektionen
Middag planeras den 6/11 2021. Festkommitté valdes till Cecilia Söderlund och Desiré Danielsson.
Lokal oklart ännu. Vidare info kommer.
§33. Övriga frågor






Sponsor avtal på färjor diskuterades. Återkommer efter ÅMK möte den 21 november k.l
18.30
Skjutporten på stora hallen måste fixas. Hjullastaren och välten behöver lite kärlek. Jonas
Danielsson tar på sig att fixa delar till talkan så kan de skruvas på dem och bytas ut hjulen på
porten.
Dispens för extra stol i prova på bilar. Sofia Sandell undrade om man kan byta bil eller gäller
det inte då. Konstaterades att det skall fyllas i vagnsboken.
6 st folkracebilar står i hallen, vad göras? Juniorer kan få köpa om de har giltiga licenser.

Saltvik 17.10.2021
_____________________________

__________________________

Gerd Danielsson, ordf.

Isa Wikström, sekr.

___________________________
Tobias Björkman, protokolljust.

_____________________________
Jonas Danielsson, protokolljust.

