Höstmöte ÅMK Folkrace 2020
Datum: 11.10.2020
Tid: kl. 18:00
Plats: Klubbhuset, Vessingsboda
§ 1. Mötets öppnande
Sektionsordförande Gerd Danielsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Val av protokolljusterare och rösträknare (2 st.)
Isa Wikström och Christine Leino valdes till rösträknare och protokolljusterare.
§ 3. Konstaterande av antalet närvarande samt antalet röstberättigade
I mötet deltog 30 personer. Av dessa var 27 st. röstberättigade.
§ 4. Val av ordförande 2021
Gerd Danielsson valdes till ordförande för 2021.
§ 5. Val av viceordförande 2021
Patrik Mäkilä valdes till viceordförande för 2021.
§ 6. Val av kassör 2021
Christine Leino valdes till kassör för 2021.
§ 7. Val av sekreterare 2021
Isa Wikström valdes till sekreterare för 2021.
§ 8. Val av pris- och pressansvarig 2021
Sofia Sandell valdes till pris- och pressansvarig för 2021.
§ 9. Val av LOTS-ansvarig 2021
Cecilia Söderlund valdes till LOTS-ansvarig för 2021.
§ 10. Val av anmälningsansvarig 2021
Patrik Mäkilä valdes till anmälningsansvarig för 2021.
§ 11. Val av funktionärsansvarig 2021
Gerd Danielsson valdes till funktionärsansvarig för 2021.
§ 12. Val av kursansvarig 2021
Patrik Mäkilä valdes till kursansvarig för 2021.
§ 13. Val av banansvarig 2021
Patrik Mäkilä och Bo-Erik Söderlund valdes till banansvariga för 2021.
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§ 14. Val av träningsansvarig 2021
Två förslag fanns, Peter Jakobsson och Sofia Sandell. Sofia Sandell valdes till
träningsansvarig 2021.
§ 15. Val av ansvarig för ”prova på”-tillfällen 2021
Sofia Sandell valdes till ansvarig för prova på-tillfällena 2021.
§ 16. Val av kiosk- och matansvariga 2021
Pia Mäkilä, Desiré Danielsson och Ramona Jansson-Eker valdes till mat- och
kioskansvariga för 2021.
§ 17. Val av arbetsgrupp till 2-dagarstävlingarna 2021
Mötet var överens om att ingen arbetsgrupp behöver utses. Ordförande sammankallar
ansvarspersoner enligt behov inför tävlingsplaneringarna.
§ 18. Val av sponsoransvarig 2021
Tobias Björkman valdes till sponsoransvarig för 2021.
§ 19. Val av fb- och hemsidesansvarig 2021
Pontus Mäkilä valdes som ansvarsperson för sektionens fb- och internethemsida för
2021.
§ 20. Val av sektionens ÅMK-styrelserepresentanter 2021
Gerd Danielsson (ord.) och Patrik Mäkilä (suppl.) valdes att representera sektionen i
ÅMK:s styrelse 2021.
§ 21. Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen för 2021 gicks igenom och godkändes efter att några tillägg gjorts.
§ 22. Budget 2021
Mötet gick igenom budgeten för 2021 och godkände den efter några smärre
förändringar.
§ 23. Läktare
Enligt Ålands Polismyndighet krävs ej fler ordningsmän ifall läktare finns. Mötet beslöt
att behov av läktare saknas.
§ 24. Ljudanläggning
Under en längre tid har införskaffandet av ny ljudanläggning diskuterats. Det enda
publiken klagar på är ljudet. Efter en första offert från ett svenskt företag på drygt
70 000 sek har fler offerter begärts in. Zevents (ett åländskt företag) har gett en offert i
mars 2020 på 5 868,44 euro. I den ingår bl.a. mixerbord, slutsteg, högtalare, mikrofoner
osv. Högtalarna behöver tas in till vintern. Vi behöver även få anslutningskablar som
passar både Android och iPhones. Mötet beslöt att offerten godkänns och ny
ljudanläggning införskaffas så länge den håller offererat pris och motsvarar vårt behov.
Nuvarande ljudanläggning, inkl. tre högtalare, ägs av allmänna. De två sist
införskaffade högtalarna har betalats av folkracesektionen.
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§ 25. Ansökan om investeringsstöd
Ansökan om investeringsstöd söks från Ålands Idrott/PAF-medel för inköpet av
ljudanläggning. 25% av kostnaden om 5 868,44 euro kan erhållas i stöd.
§ 26. Toyota Landcruiser ”Bärgarn”
Har vi behov av landcruisern som bärgarbil? Ronny Lindström/ Bärgarn Ab har gett den
åt sektionen, önskar ej få den tillbaka. Eftersom mötet ansåg att behov av bilen saknas
och att det kan finnas ett ekonomiskt värde i den fick Jonas Danielsson till uppgift att
försöka sälja bilen.
§ 27. Renovering av kiosken
I kiosken behöver fler hyllor sättas upp, lampa/ lampor installeras och ett
vindskyddsgaller till gasspisen införskaffas och sättas upp inför nästa säsong.
§ 28. Ansökta tävlingsdatum 2021
Ansökan om följande tävlingsdatum har lämnats in till Stockholms bilklubb/ Bengt
Rosén:
1-2.5
2-dagars
29.5 (alternativt 12.6)
14.8
4.9
2-3.10
Potatisracet
Vi har försökt ta andra evenemang i beaktande vid val av förslag till tävlingsdatum så
att så många som möjligt ska kunna delta. Tävlingsdatumen samkörs med de övriga
klubbarna i Stockholmsområdet och med Skepptuna MK.
§ 29. Motorgalan
Folkracesektionen sköter arrangemanget av Motorgalan i år. Förberedelserna är i full
gång. Alla behöver hjälpas åt med lotterivinster – lotteriet är avgörande för att få
kostnaderna att gå ihop. Förslag på nomineringar till utmärkelser lämnas in till Gerd
Danielsson.
§ 30. Hösttalka
Vi stänger banan och denna tävlingssäsong lördagen 7.11 kl. 10-> genom den årliga
hösttalkan.
§ 31. Övriga frågor
ÅM-tävlingar 2021
Hur blir det med ÅM-tävlingarna nästa år? Efter diskussion, och omröstning med
röstetalet 17 mot 5, vann förslaget att alla fem tävlingar räknas in i ÅM-resultatet 2021.
Det förlorande förslaget var att en tävling skulle få räknas bort när resultatet räknades
ihop. Enbart ÅMK-medlemmar deltar i ÅM-tävlingarna.
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Funktionärslotteri
Sofia Sandell lade fram förslaget att det bland tävlingsfunktionärerna varje tävling
skulle lottas ut priser. Förslaget understöddes. Press- och prisansvarig fick på sin lott att
se till att priser till lotteriet finns.
Bygga om alternativet på banan?
Patrik Mäkilä lade fram ett förslag på att bygga om alternativet på tävlingsbanan.
Orsaken till detta är en säkerhetsaspekt – det går alldeles för fort idag och vi måste göra
något för att försöka få ner hastigheten. Ett önskemål om att alternativet även skulle bli
mer utslagsgivande lades fram. Mötet beslöt att ge Patrik Mäkilä mandat att försöka
bygga om alternativet så att det kan testas och utvärderas. Om det funkar behöver
ansökan om ändring i banlicens göras.
Mariehamn 13.10.2020
_____________________________
Gerd Danielsson, ordf.

___________________________
Åsa Bonn, sekr.

_____________________________
Isa Wikström, protokolljust.

___________________________
Christine Leino, protokolljust.
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