Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2013-08-07
Närvarande: Lars Mattsson, Håkan Strand, Sven Jönsson, Eva Roskvist, Anders Anderholm
och Bengt Simonsson.
Frånvarande: Helene Larsson, Lars Johansson och Ulf Malmgren
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till ”hösten” första möte och förklarade mötet för
öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades.
4. Ekonomisk redogörelse
Någon redogörelse kunde inte ske då kassören var sjuk.
5. Rapport Rallykommittéen
Tillstånden för Vikingadansen är klara. Eventuellt får vi justera bana för att inte få så
höga medelhastigheter.
Bilkommittémöte 12/ 9 klockan 18.00 på klubbstugen.
Österlensprinten blev även i år en succé, med 61 startande.
Ansökningar för tävlingar 2014 skall snarast lämnas in.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Arbetet pågår för fullt inför tävlingen nästa år.
Utförlig rapport skall göras på nästa möte.
7. Bordlagda frågor
Medlemsregistret.
8. Inkomna skrivelser
Intet.
9. Kommande aktiviteter
Palmfestivalen 30/8 – 1/9.
Vikingadansen 29/10.
10. Övrig
Cirka 11 300: - samlades in till Barncancerfonden under TBG Motor Show!
Bengt S redogjorde för TMK:s arbetsuppgifter:
Vi skall ställa upp med tre personer 29/8 mellan 14 – 17, för tältresning. Två personer
i två timmars pass på Barnfestivalen lördag 31/8 från 09 – 20. Tre personer för
städning söndag 1/9 mellan 08 och 11.

Information läggs ut på hemsidan och intresserade kan anmäla sig till Bengt S.
Inköp av gräsklippare är absolut tvunget. Lars M undersöker och beslut tas på nästa
möte. Lars M tar kontakt med Magnus Hägg angående byggandet av ”TV skåp”. Lars
M inköper lämplig TV till skåpet. Håkan S tar tag i problemet med dålig mottagning
och får en TV-tekniker att gå igenom anläggningen och göra de byten och
kompletteringar som behövs göras.
11. Nästa möte

Torsdag 12 september klockan 19.00 på klubbstugan.
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars Mattsson tackade för visat intresse och önskade alla en god
fortsättning på sommaren.
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