Protokoll FOLKRACE Höstmöte 2019
Datum: 19.10.2019
Tid: kl. 11:00
Plats: Klubbhuset, Vessingsboda, Lemland
§ 1. Mötets öppnande
Sektionens ordförande Jesper Karlsson öppnade mötet och hälsade de 29 närvarande
sektionsmedlemmarna välkomna.
§ 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare /rösträknare
(2 st.)
Jesper Karlsson valdes till mötesordförande
Åsa Bonn valdes till mötessekreterare.
Daniel Mattsson och Christoffer Mattsson valdes till protokolljusterare/ rösträknare.
§ 3. Presentation av året som gått
Ekonomi:
Ekonomin ser bra ut. Vi har hittills fått in 15 945,78 euro medan det gått
ut 13 294,97 euro (inkl. avbetalning om 7 000 euro på marklånet).
Sektionens andel av lånet för markköpet där folkracebanan finns är nu
betald i sin helhet.
Verksamhet: Året har flutit på. Det som behöver jobbas med under kommande
verksamhetsår är förarnas funktionärer till tävlingarna.
§ 4. Val av ordförande 2020
Förslag: Gerd Danielsson.
Gerd Danielsson valdes enhälligt av mötet till sektionens ordförande för 2020.
§ 5. Val av viceordförande 2020
Förslag: Patrik Mäkilä.
Patrik Mäkilä valdes enhälligt av mötet till sektionens vice ordförande för 2020.
§ 6. Val av kassör 2020
Förslag: Christine Leino.
Christine Leino valdes enhälligt av mötet till sektionens kassör för 2020.
§ 7. Val av sekreterare 2020
Förslag: Åsa Bonn och Cecilia Söderlund.
Mötet valde enhälligt Åsa Bonn till sektionens sekreterare för 2020. Hon biträds av
Cecilia Söderlund och Diana Stenberg.
§ 8. Val av pris- och pressansvarig 2020
Förslag: Sofia Sandell
Sofia Sandell valdes enhälligt av mötet som ny pris- och pressansvarig 2020.
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§ 9. Val av Lotsansvarig 2020
Förslag: Cecilia Söderlund
Cecilia Söderlund valdes enhälligt av mötet till lotsansvarig under verksamhetsår 2020.
§ 10. Val av anmälningsansvarig 2020
Förslag: Patrik Mäkilä
Patrik Mäkilä valdes enhälligt av mötet till anmälningsansvarig under verksamhetsår
2020.
§ 11. Val av funktionärsansvarig 2020
Förslag: Tobias Björkman, Jonas Danielsson, Christoffer Mattsson
Tobias Björkman och Jonas Danielsson avböjde uppdraget.
Christoffer Mattsson valdes enhälligt av mötet till funktionärsansvarig under
verksamhetsår 2020. Hans meddelande till mötet var att anmäler förarna inga
funktionärer blir det ingen tävling
§ 12. Val av kursansvarig 2020
Förslag: Patrik Mäkilä
Patrik Mäkilä valdes enhälligt av mötet till kursansvarig under verksamhetsår 2020.
§ 13. Val av banansvariga 2020
Förslag: Pontus Mäkilä, Linus Söderman och Rustams Stumbins
Mötet beslöt enhälligt att Pontus Mäkilä blir banansvarig under verksamhetsår 2020 och
har Linus Söderman och Rustams Stumbins till sin hjälp.
§ 14. Val av träningsansvarig 2020
Förslag: Peter Jakobsson och Elin Söderman
Peter Jakobsson valdes enhälligt av mötet till träningsansvarig och Elin Söderman till
ansvarig för juniorträningen under verksamhetsår 2020.
§ 15. Val av ansvarig över pröva på tillfällen för blivande juniorer 2020
Förslag: Tobias Björkman
Tobias Björkman valdes enhälligt av mötet till ansvarig för prova på-verksamheten för
bilar med två framsäten under verksamhetsår 2020.
§ 16. Val av kioskansvariga 2020
Förslag: Pia Mäkilä och Diana Karlsson
Pia Mäkilä och Diana Karlsson valdes enhälligt av mötet till kioskansvariga för 2020.
§ 17. Val av representanter till 2-dagars planeringsgrupp 2020 (3-4 pers.)
Förslag: Gerd Danielsson, Pontus Mäkilä, Pia Mäkilä, Åsa Bonn
Gerd Danielsson, Pontus Mäkilä, Pia Mäkilä och Åsa Bonn valdes enhälligt av mötet att
bilda planeringsgruppen för 2020. Gruppen inkallar övriga medlemmar enligt behov.
§ 18. Val av ÅMK-styrelserepresentanter 2020 (2 st.)
Förslag: Gerd Danielsson och Patrik Mäkilä
Gerd Danielsson och Patrik Mäkilä valdes enhälligt av mötet till sektionens
representanter i ÅMK:s styrelse för verksamhetsår 2020.
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§ 19. Övriga ärenden
Ansvarig för sektionens internetsida och fb-sida
Förslag: Pontus Mäkilä och Diana Stenberg
Efter omröstning med rösterna 16 mot 7 valdes Pontus Mäkilä att ansvara för sektionens
internet- och fb-sida under verksamhetsåret 2020.
Sponsoransvarig 2020
Förslag: Ove Söderman
Mötet valde enhälligt Ove Söderman till sponsoransvarig för verksamhetsår 2020.
Ska sektionen vara en del av Stockholms bilklubb eller ska vi byta klubb?
Ett förslag om att byta klubbtillhörighet från Stockholms bilklubb till Skepptuna MK
lades fram under mötet. Vad detta skulle innebära ekonomiskt och rent praktiskt för
sektionens del är oklart. Ett eventuellt byte av klubbtillhörighet får inte föranleda
sektionen en försämrad ställning, varken ekonomiskt eller på annat sätt, jämfört med
nuvarande situation. Ärendet utreds under verksamhetsåret.
Vagnsboksutfärdare och fortbildning
Vem betalar vagnsboksutfärdarnas fortbildning? Sektionen står för kursavgift och
rimliga kostnader för boende och resa till och från kursen.
Leif Ask och Per-Sune Söderlund är villiga att fortsätta som vagnsboksutfärdare.
Förslag lades fram om att Jesper Karlsson även kunde utbildas. Enligt några av
mötesdeltagarna finns det reglerat hur många vagnsboksutfärdare som får finnas inom
Stockholms bilklubb (2 st. på Åland). Mötet beslöt att det bör utredas hur många
vagnsboksutfärdare som får finnas inom Stockholms bilklubb samt om möjlighet att
utbildas inom ramen för en annan klubbs antal.
Gamla uthyrningsbilar
Två gamla uthyrningsbilar, en Saab och en Volvo, har sålts under 2019. Misstanke om
att pengarna för bilarna lagts i säljarens/säljarnas egen ficka har funnits. Ärendet har
behandlats i ÅMK:s styrelse. Pengarna finns redovisade och har betalats vidare till
Tobias Björkman såsom delbetalning för inköp av ny siffertavla.
Vad gör vi med de uthyrningsbilar som inte lägre är värda att ha? Förslag lades fram om
att de säljs till högstbjudande. Mötet beslöt att Jonas Danielsson och Boris Williams går
igenom bilparken och kommer med ett förslag till vilka bilar som skall avyttras i första
hand genom försäljningen och om detta inte är möjligt genom att skrotas.
Sektionens väghyvlar
Gunnar Sundström har hört av sig till ÅMK och önskat köpa/ få sektionens väghyvlar.
Ärendet diskuterades av mötet. Mötet beslöt enhälligt att den ”gula” väghyveln kan
avyttras för en symbolisk summa. Loffe Johns meddelar Sundström detta. Om
Sundström inte längre vill ha den lämnas för den för skrotning. Den ”blå” hyveln
behålls av sektionen.
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Ansökan om PAF-medel 2020
Ansökan om PAF-medel är inlämnad till Ålands idrott (verksamhetsplan, budget och
riktade medel). Sektionen har sökt om 50 % i investeringsstöd för att inköpa av fyra
hörlurar med inbyggd komradiofunktion. Sektionen har även ansökt om juniormedel om
drygt 1 900 euro.
Stängningstalka 16-17.11.2019
Sektionen avslutar säsongen genom en stängningstalka 16-17.11.2019, kl. 9:00 →. Vi
städar undan i ”röda skjulet” så att alla bilar och maskiner som ryms in får rum, vi
jobbar med banan för att höja säkerheten genom att bygga ett räcke i ”målböjen” och
curbes vid speakertornet. Matservering.
§ 20. Mötets avslutande
Jesper Karlsson tackade för sin tid som sektionsordförande och lämnade över
ordförandeskapet till Gerd Danielsson. Mötet avslutades kl. 12:30.
Lumparby 19.10.2019

___________________________
Jesper Karlsson
ordförande

______________________
Åsa Bonn
sekreterare

___________________________
Daniel Mattsson
Protokolljusterare

_______________________
Christoffer Mattsson
protokolljusterare
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