
Protokoll styrelsemöte 2022-03-01 

1§ Mötets öppnande – Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Mötet genomfördes på BMK samt på länk via Teams. 

Närvarande: Jonas Elling, Göran Segerlund, Robert SimoneN, Josef Gustafsson, 
Leif Lundqvist, Erik Elfstöm, Magnus Johansson samt Anders ChrisSansson 

Frånvarande: Pirjo Lundsten, Dennis SimoneN 

2§ Föregående protokoll – Godkändes och lades Sll handlingarna 

3§ Ekonomi – Leffe Lundqvist föredrog revisionsberäXelsen och vi fokuserade på 
aX diskutera saker som behöver justeras och utvecklas. 

• Beslut och underlag för investeringar – Behöver framgå tydligare i 
protokollen samt aX offerter och underlag biläggs. 

• Tydligare fakturaunderlag – I några fall har underlaget Sll fakturor innehållit 
bris[ällig info om vad köpet/utgi]erna avseX. Det ska tydligt framgå på 
varje faktura/kviXo eller liknande vad köpet avser. 

• Vi kom överens om aX revisorerna läggs på kopia när styrelseprotokollet har 
justerats och mailas ut Sll styrelsen. 

Utöver feedback från revisorerna så diskuterade vi betalruSner. 
Betalningsunderlag i SVEMO (o]ast i samband med ansökan om 
tävlingsSllstånd) ska godkännas av ansvariga/behöriga inom enduro/cross. När 
underlaget är aXesterat ansvarar Josef för aX betalningen effektueras och 
avslutas. 

4§ Varvet runt 

• Folkrace – Kommer genomföra 2 st. tävlingar under året 
• Offroad – Storträffen planeras bli av den 21 maj. Fler ungdomar börjar 

köra offroad, vilket känns roligt. Den yngsta som nu kör är 9 år gammal. 
• Enduro/Cross – Genomförandet av Östra Open samt By night blev rikSgt 

bra. Bra genomförande och många tävlande. 
• RC – Inget speciellt 

  



5§ Sponsorer och samarbetspartners – Göran meddelade aX de fångat in 
två nya sponsorer – MC Metropolen samt 

6§ Avstämning inför årsmötet – Alla förberedelser känns vara i sin ordning. 
Arne och Leffe stämmer av med Eva hur man formulerat revisionsberäXelsen 
Sdigare år. 

7§ Avstämning BMK-Dagen – Vi bestämde aX träffas och stämma av torsdag 
31 mars kl. 19. 

8§ Uppdatering kring ”nyO motorcenter” – Jonas uppdaterade läget i 
arbetet med kommunens planer om nyX motorcenter. Möte har genomförts 
med DeLaval:s VD Johan Bjurevall och förslag på alternaSva markområden har 
delgeXs. I huvudsak handlar det om eX område på ca 600 ha mark direkt söder 
om nuvarande crossbana på Uringe, d.v.s. på andra sidan vägen. Vi kommer aX 
bestämma eX Sllfälle då vi kan ta oss dit och SXa på området och på plats hiXa 
alternaSva lösningar för placering och etablering av våra verksamheter. 

 Ordförande i MX Stockholm, Andreas Holmgren, och Jonas driver deXa nu i 
gemensam regi för aX kunna Sllgodose och säkerställa såväl BMK:s som MX 
Stockholms verksamheter och intressen.  

MålsäXningen är aX kunna presentera eX antal förslag Sll lösningar som 
kommunen har aX kunna ta ställning kring. 

I övrigt finns ingen ny informaSon 

9§ Övrigt – Tre punkter under övrigt. Två av dessa bordlades Sll aX tas upp på 
styrelsemötet i april och som gäller framtagandet av ”Regler och ruSner vid 
tävling och träning för resp. verksamhet” samt ”Alkohol- och drogpolicy”. 

 Magnus återkopplade från StBF:s årsmöte som han varit på. BMK är klart 
största klubben och har nästan 20% av rösterna. Inget speciellt som framkom 
från årsmötet som berör BMK akSva verksamheter, 

10§ Ärende för beslut – Styrelsemöten har under senaste halvåret genomförts 
på prov innan medlemsmöte. Det har fungerat väldigt bra och vi beslutade aX 
göra så permanent.  

11§ Nästa möte: Vsdag 5 april kl. 18:00 

12§ Mötet avslutades 

Protokollörare   Justerare 

Jonas Elling, Ordförande  Anders ChrisSansson, Sekreterare 
    


