Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2013-05-23
Närvarande: Lars Mattsson, Eva Roskvist, Helen Larsson, Håkan Strand, Ulf Malmgren, Sven
Jönsson, Lars Johansson, Anders Anderholm och Kai Koivurinta
Frånvarande: 1. Mötets öppnade
Lars M hälsade alla närvarande välkomna, roligt att hela styrelsen är samlad.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades, dock med tillägg i protokollet från 24 april under
punkten övrigt, att styrelsen fick information om ett nytt medlemsregister och att
beslut eventuellt skall tas på nästa möte.
4. Ekonomisk redogörelse
Genomgång av balansräkningen fram till och med 17 maj. Styrelsen konstaterar att
klubbens ekonomi är mycket god. Anderslövs Rallyt kommer att ge ett bra överskott.
5. Rapport Rallykommittéen
I stort allt är uppklarat avseende Anderslövs Rallyt och alla parter är nöjda.
Från SSR framfördes att man är mycket nöjda med den insats som TMK gjorde med
byggandet av Shake Down och SS 1/4 samt ”delbemanningen” på Shake Down. SSR
förflöt lugnt och bra och utan problem.
Nu närmast har vi Trelleborgs Motorshow där vi ansvarar för torget.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Kai K rapporterade att han har haft inledande samtal med kommunen avseende lån av
ishallen som tävlingsbana. Han skall skicka in en formel förfrågan i nästa vecka. Det
ser hoppfullt ut. Perfekt med ishallen för där finns ju allt! Läktare, duschmöjligheter,
kiosk också vidare. Vi avser att bygga banan sista dagarna i maj och återställa
omgående efter tävlingen (omkring 20 juli 2014). Vi avser även att köra för-EM i
början av juni. Alltså två stora tävlingar. Det kommer att bli live TV-sändningar via
webben. Klubben har fått några nya medlemmar som kör radiostyrt och kommer från
Norge. TMK är representerade i både EM och VM!
Styrelsen förslår att vi skall ha ett gemensamt möte med kommunen i augusti. Datum
och deltagare beslutas på nästa möte.
7. Bordlagda frågor
Medlemsregister. Vi fick ytterligare information av J-Å Berlin. Han förordar systemet:
@medlem. Då det ser ut att ge ost mest. Han tar förnyad kontakt med dem och vi
försöker ta ett beslut på nästa möte.
8. Inkomna skrivelser

Årsredovisningen till SBF, besvarad och betald.
9. Kommande aktiviteter
6 juni Trelleborgs Motorshow på torget i Trelleborg
8 juni arbetsdag på klubben, vi börjar 10.00. Klubben bjuder på fika.
12 juli Österlen Sprinten på Svampabanan i Tomelilla
Slutet på augusti Mikaeli marknad
29 september Vikingadansen
10. Övrig
Trelleborgs Motorshow äger rum 6 juni och vi samlas på torget klockan 08.00. Vi
sköter allt på torget. Några av klubbens förare kommer att ställa ut sina bilar. Lars M
vidtalar bl. a. Magnus Hägg och Gustav Tillgren. Vidare kommer Lennart Kristensson
att köra sitt ”TuffTuffTåg” i samarbete med Barncancerfonden. Vi betalar drivmedelskostnaderna för Lennart. Lars M och Anders A tar fram en skiss över torget med
inritade placeringar. Eva R bl. a. tar fram en lämplig broschyr/medlemsblad att dela ut
på torget för att värva nya medlemmar.
Banlicensen för Köpingebro kommer snart och skall betalas av Rally Österlen.
11. Nästa möte

Torsdag 27 juni klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för visat intresse, samt önskade alla en god
fortsättning på försommaren.
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