Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2013-03-21
Närvarande: Håkan Strand, Helen Larsson, Sven Jönsson, Lars Johansson och Anders
Anderholm
Frånvarande: Lars Mattsson, Eva Roskvist och Ulf Malmgren
1. Mötets öppnade
Håkan Strand hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, med tillägget att § 6 skall bytas mot Rapport
Radiostyrdbilsport.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll gick igenom, men justering kunde ej göras då Lars Mattsson en
va närvarande.
4. Ekonomisk redogörelse
Överlämningen av kassan har skett. Då framkom följande att det finns ett kontant
överskott på 1 324: - vilka läggs in i ingående balans för 2013. Årbeskeden från
Nordea har inte hittas, varför Lars Mattsson ber Nordea att utfärda kopior.
Vid utlägg som gjorts så gäller följande:
Tag kvittot/kvittona och fäst dem på den blankett som ligger i lådan ovanför
kassaskåpet. Fyll i blanketten lägg den sedan i kassörens fack. Första gången du fyller
i lappen måste du skriva in ditt konto nummer.
5. Rapport Bilkommittéen
Rally:
Anderslövsrallyt ”hänger” i luften pga. vädret. Beslut skall tas på måndag 25 mars.
Troligen flyttas tävlingen till 20 april. I övrigt är allt klart för att köra.
6. Radiostyrdbilsport
Styrgruppen för EM-2014 kallas till nästa styrelsemöte för att redovisa vad som är på
gång och hur långt man kommit i planeringen.
7. Bordlagda frågor
OCR och medlemskort
8. Inkomna skrivelser
Intet
9. Kommande aktiviteter
Funktionärsgenomgång och ”uppfräschning” av licenser tisdag 2 april kl. 19.00
10. Övrig

Förslag att ”fixa” till träningsvägen, Håkan Strand och Lars Mattsson undersöker vad
som kan behövas och vad det kan kosta.
Beställning av nya rallyskyltar avvaktar vi med till underlagen finns.
Milersättning för funktionärer i samband med klubbens egna tävlingar, skall vara:
Bara bil = 16,50 per mil
Bil och släp = 18,50 per mil
Denna ersättning skall vara beordrad och godkänd av aktuell tävlingsledning eller av
styrelsen.
Ny dagordning och mötesdagar översänds separat.
Förslag på allmänt månadsmöte och funktionärsmöte efter Anderslövsrallyt på
Trelleborgs Museum, där visas ett antal minibilar.
11. Nästa möte

25 april 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Håkan Strand tackade för ett givande möte och förklarade mötet avslutat.
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