Verksamhetsberättelse för FSM 2020
Föreningen hade vid årets slut 140 medlemmar varav 14 passiva medlemmar och
1 heders medlem. 4 nya medlemmar har sökt nytt medlemskap i föreningen.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten, 1 konstituerande möte samt
1 AU möte, av dessa har 1 varit telefonmöte och 1 digitalt.
Styrelsens arbete under året har varit hur vi ska göra med medlemskap i Ceettar. Antingen går vi
med direkt i Ceettar själva eller via LRF Entreprenad som är medlemmar i Ceettar.
Denna fråga kommer att tas upp på årsmötet 2021.
FSMs årsmöte var på Elisefarm o Golfklubb i Hörby den 1 Februari 2020 med ett 50 tal
deltagare.
FSM representerades av ordförande Sven Svensson vid Danska Maskinstationers årsmöte
den 17 januari på Vingsted Hotell och Konferenscenter i Bradsten.
Sponsorer för årsmötet var OP- Maskiner AB, Solkraft och Telenor.
Dessa företag höll även ett anförande om sina företag och produkter.
Lena Andersson från Gröna Arbetsgivare och Katarina Nelander från Arbetsförmedlingen
höll föredrag.
Styrelsen valde på sitt konstituerande möte Jens Berg och Tomas Nilsson till ansvariga
för kalkylkommittén. Roland Eriksson, Joakim Grahn och Sven Svensson ingår i kommittén
som övriga ledamöter. Kommittén har jobbat intensivt med kalkylarbetet för att få till
tryckningen och sedan få ut dem till medlemmarna.
Valberedningen har haft ett protokollfört möte.
En ny hemsida har arbetats fram och kommer att byggas vidare på.
www.skanesmaskinstationer.se
Inga temadagar har kunnat genomföras på grund av corona pandemin.
Borgeby utställningen blev också inställd på grund av coronan.
Sammanfattningsvis har inga träffar kunnat genomföras, då vi varken fått eller kunnat.
En resa till Italien blev inställd där Trelleborg Wheel Systems Nordic AB som sponsor,
skulle visa sin däckfabrik samt möjlighet att göra ett besök i Rom o Verona.
Om corona pandemin släpper och det blir fritt att resa igen, kommer denna resa att
att tas upp på nytt igen, även då med Trelleborg Wheel Systems Nordic AB som sponsor.
Har även inlett samarbete med Räddningstjänsten Skåne. Syd, Nordöst och Nordväst om hjälp
vid skogsbränder, delvis hjälp med djur samt andra förekommande räddningsuppgifter.
Vi ha sagt upp medlemskapet i Landsföreningen Sveriges Maskinstationer.
FSM har kollektiv prenumeration på Lantbrugsledaren og Maskinstationen.
FSM har även avtal med Telenor, där vi hänvisar till Olle Nilsson, Nilssons Maskinstationen.
Styrelsen FSM.

