Protokoll vårmöte ÅMK Folkrace 2020
Tid: 08.03, 2020 kl.18.00
Plats: Vessingsboda klubblokal

§1. Mötets öppnande
Sektionsordförande Gerd Danielsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2. Val av 2 protokolljusterare / rösträknare
Robin Nylund och Boris Williams valdes till protokolljusterare/ rösträknare.
§3. Konstatera antalet närvarande
I mötet deltog 24 personer varav 13 var röstberättigade. Sektionsordförande uppmanade
mötesdeltagarna att betala medlemsavgiften till ÅMK.
§4. Folkracetävlingar 2020
Säsongens tävlingsdatum jämte huvudsponsorer meddelades mötesdeltagarna till
kännedom. Sponsor för Potatisracet (vilken tidigare saknas huvudsponsor) saknas ännu.
Sektionsordförande ansåg att Potatisracet även skall ha sponsor. Daxen har tillfrågats om
försäljning under 2-dagarstävlingen.

2-3/5, 2-dagars – sponsor: DAX
30/5, ÅM1 – sponsor: Bergsprängarn Ab
15/8, ÅM2 – sponsor: Ålands Färg & Tapet Ab
5/9, ÅM 3 – sponsor: Mekonomen
3/10, Potatisracet - sponsor inte klar
§5. Pokaler
Sofia Sandell meddelade att alla pokaler för 2020 är beställda. Hon har även valt att använda
en del överblivna pokaler för att spara pengar. Detta kommer att resultera i att pokalerna för
de olika finalerna under samma tävling inte alltid kommer att se likadana ut.
§6. Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 delgavs mötesdeltagarna till kännedom och godkändes
utan ändringar.
§7. Bokslut 2019
Bokslutet för 2019 delgavs mötesdeltagarna till kännedom och godkändes utan ändringar. 2dagarstävlingens resultat visade ett överskott på 4 222,71 euro. Största intäkterna fick
sektionen genom kioskförsäljningen följt av startavgifter och anbud. De största utgifterna
utgörs av inköp till kiosken, tävlingstjänster och -pokaler samt vägunderhåll (grus). Totalt
under 2019 omsatta sektionen 18 996,49 euro med ett positivt resultat om 1 887,84 euro.
Bokslutet godkändes av mötesdeltagarna utan ändringar.
§8. Förar- och funktionärskurs, 4.4.2020.kl. 10.00 i Vessingsboda
Förar- och funktionärskurs ordnas lördag 4.4.2020 kl. 10 i Vessingsboda. Per mötesdatum har
fyra funktionärer och en junior anmält sig till kursen. Med anledning av juniorens deltagande
blir kursen av.

§9. Uppdaterat sponsoravtal
Gerd Danielsson har uppdaterat sponsoravtalen vad gäller tävlingssponsorerna.
Sponsorkostnaderna är de samma, men hon har tagit bort att sektionen bjuder sponsorerna
på korv. Kan detta godkännas? Avtalen godkändes av mötesdeltagarna. Uppgifterna skall
läggas upp på sektionens fb-sida.
§10. ÅM tävlingar sanktionerade av Ålands Idrott
Ansökan om en femårig (2020-2024) sanktion för att köra ÅM-tävlingar har lämnats in till
Ålands Idrott. Enligt ÅI:s regler skall regelrätta ÅM-tävlingar vara sanktionerade av
takorganisationen.
§11. Uthyrningsbilarna
Jonas Danielsson och Boris Williams har gått igenom uthyrningsbilarna. De två Escortarna
samt den blå Opeln har blivit skrotade. Kvar finns nu: 4 Saabar (en med dubbla framsäten
under byggnad, två uthyrningsbilar och en reservdelsbil), 3 Volvon (en med dubbla framsäten
och två reservdelsbilar), 2 Audin (en uthyrningsbil och en reservdelsbil) och 1 Opel
(uthyrningsbil).
Eftersom det känns lite tokigt att bara skrota bilar som folk skänkt/ byggt för
uthyrningsverksamheten lade Jonas Danielsson fram ett förslag om att man kunde ge/ sälja
någon av uthyrningsbilarna för en billig peng till en junior som skulle behöva bil. På det sättet
skulle junioren få en färdig grund att börja med och hjälp med att få tag i en bil. Förslaget
understöddes av mötesdeltagarna.
§12. Ansökt om dispens för två stolar i en ”prova på” folkracebil
Ansökan om dispens för att få erbjuda prova-på möjlighet med två framstolar har lämnats in
till folkraceutskottet 27.1.2020. Svar har inte erhållits ännu. En bil är färdigbyggd, den andra
håller på färdigställas. Två nya säten, två nya bälten samt ryggkuddar har införskaffats under
vintern.
§13. Tankbilen
Vad ska vi göra med tankbilen? Den är införskaffad till folkracesektionen 2004, men står
fortfarande registrerad på tidigare ägare enligt Leif Ask som utrett ägandet närmare.
Eftersom tanken inte är i så bra skick beslöt mötesdeltagarna att bilen kan avyttras. Leif Ask
och Patrik Mäkilä fick i uppgift att sköta avyttringen. En tanke som Leif Ask lade fram är att
man kanske kan byta den mot annan bil ifall uthyrningsverksamheten skulle komma igång
igen.
§14. Läktare
Det har kommit in ett önskemål om att en mindre läktar skulle kunna byggas i början på
backen som går ner till depån. Daniel Mattsson trodde att en läktare, oavsett storlek, kräver
fler ordningsmän. Detta behöver utredas före läktare uppförs.
§15. Ljudanläggningen
Ljudanläggningen som köptes in av ProSound 2017 uppfyller inte de krav som finns för att
åskådarna på folkracetävlingar ska kunna höra speakern. Anläggningen är för liten. Ska vi
köpa in en ny enligt tidigare offert eller hur ska vi gå vidare? Olika åsikter diskuterade. Mötet
beslöt att Gerd Danielsson tar kontakt med Conny Johns vid ProSound och diskuterar
anläggningen med honom. Det är hans rykte som ligger i vågskålen.
§16. Flaggstänger
Flaggstängerna ser allmänt ovårdade ut då de står i olika höjd. Dessutom har en av
flaggstängerna gått av på mitten under vintern, en ny behövs i dess ställe. Åsa Bonn och Boris

Williams fick i uppgift att göra med Byggvaruhuset om de kan tänka sig att sponsra en ny. I
övrigt beslöt mötet att flaggstängerna ska vara som de är, i olika höjd.
§17. Arbetsgrupp för Motorgalan 31.10.2020
Det är folkracesektionens tur att arrangera Motorgalan i år. Solbacka är preliminärt bokad.
Anneli Sandell, Fia Sandell och Pontus Mäkilä valdes in i den arbetsgrupp som håller i
trådarna för Motorgalan. Motorgalans budget tas upp till behandling på nästa ÅMKstyrelsemöte, därefter delges den arbetsgruppen. Målsättningen är att det skall vara en gala,
dvs. en fin fest men att den inte skall föranleda föreningen några större utgifter.
§18. Plats för sjukvårdspersonalen
Förslag på att flytt platsen för sjukvårdspersonalen har lagts fram. En idé har varit att de
skulle stå intill speakertornet för att snabbt kunna ta sig till samtliga platser. Eftersom
avståndet till publiken ökar på det sättet ansåg mötesdeltagarna att sjukvårdspersonalen ska
stå kvar där de idag är placerade.
§19. Möten inför tävlingar
Ska vi fortsätta ha funktionärsmöten på måndag före tävling? Ett förslag som lades fram var
att flytta det till söndagar. Eftersom anmälningstiden till tävlingarna går ut vid midnatt natten
till måndag och att många kanske kommer hem med sista båten från Sverige på söndagar är
söndag inte en bra dag. Mötet beslöt att måndag före tävling kvarstår som dag för
funktionärsmöten.
§20. Talkodatum
4.4.2020 kl. 10:00 hålls vårens första talka vid folkracebanan.
Det finns en arbetsgrupp som sköter själva banan. Det behöver köras mera grus dit och sen
behöver den hyvlas och vältas. Arbetet är till viss del väderberoende. I övrigt behöver t.ex.
publikstaketet göras klart. En bit blev utan nät vid hösttalkan. Rustams Stumbins fick i uppgift
att införskaffa mer nät så att staket kan göras klart. Därtill behöver bl.a. flaggposterna målas
(Pontus Mäkilä kotrollerar med Linus Söderman om siffror till flaggposterna finns).
§21. Träningstillfällen
På samma sätt som tidigare tar chaufförerna kontakt med träningsansvarig Peter Jakobsson
och ber om att träningstillfälle ska hållas.
§22. Ansvarig person för klubblokalen
I ÅMK:s verksamhetsplan finns inplanerat att panel skall bytas på klubbhuset och ett
kontorsutrymme färdigställas. För att detta ska bli av tog Gerd Danielsson upp på senaste
ÅMK-styrelsemöte att en ansvarsperson/-er för klubbhuset behöver utses. Denna skulle ha
till uppgift att se till att det planerade arbetet blir gjort. Ingen person utnämndes under ÅMKmötet, utan sektionerna fick i uppdrag att se om de kunde hitta lämplig person. Tobias
Björkman föreslogs till posten. Han avböjde att sköta uppdraget på egen hand, men tog efter
diskussion på sig uppdraget i samarbete med Jonas Danielsson. Förhoppningsvis kommer
också t.ex. person från mx att utses och hjälpa till med arbetet. Gerd Danielsson har även
pratat med Zenita Gustafsson vid Ålands yrkesskola. Elever från bygg-/fastighetsskötarlinjen
kan byta panelen på klubbhuset gratis bara panel finns. Gerd Danielsson jobbar vidare med
detta. Patrik Mäkilä kontrollerar med Eklunds Bygg Ab ännu en gång om de kan sponsra
panelen.

§23. Försäljning av lexanrutor?
Förslag har inkommit på att sektionen skulle kunna sälja lexanrutor. Ärendet diskuterades.
Mötet beslöt att lexanrutor inte säljs av sektionen utan att t.ex. Dax eller annan
återförsäljare får ombesörja det.
§24. 2-dagars tävlingen
Har vi allt under kontroll? Behövs ett möte till? Åsa Bonn tyckte att arbetsgruppen kunde ha
ett möte till för att checka av att allt är under kontroll.
Programblad: Offert har erhållits från Mariehamns tryckeri för tryck av 200 st. programblad i
färg. Pris med rabatt 558,00 euro. Åsa Bonn kontrollerar med Stjärntryck vad de ska ha för
motsvarande mängd. Christine Leino sköter sammanställningen av programbladet.
Sponsorunderlaget till det behöver sättas ut på fb och Christine Leino få uppgifterna senast
10.4.2020.
Extra toaletter: Patrik Mäkilä hör med AxRent om de kan sponsra med fyra extra toaletter.
Lotteri: Alla hemmaförare skall ha med vinst till lotteriet som ombesörjs av kioskpersonalen
(som även skaffar lottringar). Niklas Karlsson kontrollerar med Dax om de även vill stå för en
huvudvinst till lotteriet.
Campingen: Någon campingansvarig behöver ej utses. I dagsläget är det oklart var campingen
blir eftersom svar om att få vara på kartingbanan såsom tidigare ej har erhållits.
Första hjälputrustning: Gerd Danielsson hör med Annika Häggblom om det behövs något i
sjukvårdsväg.
§25. ÅMK:s hemsida
Uppdatering av ÅMK:s hemsida är på gång. Nytt är bl.a. att styrelseprotokollen kommer att
läggas ut. För närvarande är det en viss fördröjning med anledning av justeringen av
protokollet, men styrelsen jobbar på att snabba på den processen.
§26. Ansökan om investeringsstöd, Ålands Idrott
Investeringsstöd om 25% eller max 625 euro för inköp av fyra nya hörlurar med
komradiofunktion har beviljats ÅMK av Ålands Idrott. Pontus Mäkilä och Tobias Björkman
utreder vilka som skall köpas in för att fungera med dem komradion som redan finns.
§27. Ungdomssommarjobb inom idrott, Ålands Idrott
Sommarjobb inom ÅMK för ungdomar i åldern 15-17 år kan sökas via Ålands Idrott. De
ungdomar som anställs kommer att jobba främst vid kartinguthyrningen men kan även göra
punktinsatser inom andra sektioners verksamhet om behov finns.
§28. ÅMK:s vårmöte 20.4.2020 kl. 18:30 i Vessingsboda
Under mötet kommer bl.a. Trafiksäkerhetscentret att tas upp till diskussion. Har man åsikter
eller vill veta mera om Trafiksäkerhetscentret uppmanas man närvara vid vårmötet.
§29. Duschcontainer
En duschcontainer har köpts in för 23 000 sek. Tanken är att inköpspriset skall delas mellan
folkrace och mx. Den är nyrenoverad men saknar varmvattenberedare.
Uppvärmningsmöjlighet av vattnet är under utredning. I byggnadstillståndet för klubbhuset
finns även tillstånd för sluten tank. Bygganmälan bör eventuellt göras för containern. Patrik
Mäkilä och Tobias Björkman fick i uppgift att utreda och se till att alla tillstånd som behövs
finns.
§30. Övriga frågor
Vad krävs för att finska förare skall kunna komma och köra till Åland?
Niklas Karlsson har fått förfrågan av några finska förare om vad som krävs och hur ska de
göra för att kunna komma till Åland och köra folkrace. Bilen behöver svensk vagnsbok. Om
bilarna saknar vagnsbok när de kommer hit och önskar få bilen besiktad här på Åland före

tävling bör förarna ta kontakt med Leif Ask eller Per-Sune Söderlund före för att komma
överens med dem om när bilen kan besiktas. Dispens behöver fås från AKK så att de kan köra
med AKK:s licens på SBF:s tävling. Anmälan görs inte via Anmälanonline.se utan direkt till
Patrik Mäkilä.
Hur få in fler juniorer att börja köra folkrace?
Sofia Sandell kom med ett förslag om att seniorer skulle bli mentor för en junior som saknar
bil och inte har föräldrar/ anhöriga som kan eller är villig att ställa upp och skruva. Hon kan
personligen tänka sig att dela bil med en junior som får vara med hemma hos dem och skruva
på bilen eller använda ev. färdig bil som står hemma på deras gård. Mötesdeltagarna var
mycket positiva till förslaget. Sofia Sandell och Åsa Bonn försöker få till ett reportage i
tidningen om detta före kursen 4.4. Speakern kan även informera om detta under tävling om
behov skulle finnas. Information kunde även ges ut om att det finns möjlighet att köpa
billigare gammal f.d. uthyrningsbil utan vagnsbok. Gerd Danielsson fungerar som
kontaktperson gällande detta.
Vagnsboksutfärdarkurs
Leif Ask och Per-Sune Söderlund har varit på kurs 7.3.2020 för att även i fortsättningen få
utfärda vagnsböcker.
Donation av fotografier
Kaj Lindroth hade med sig flera fotoalbum med foton tagna av Sven-Erik Vördgren. Vördgren
donerade fotografierna till föreningen.
Ekonomi
På sektionens konto finns för närvarande 13 442, 29 euro.

Mariehamn 13.3.2020

__________________________

______________________________

Gerd Danielsson, ordf.

Åsa Bonn, sekr.

___________________________

_____________________________

Robin Nylund, protokolljust.

Boris Williams, protokolljust.

