Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2013-10-17
Närvarande: Lars Johansson, Håkan Strand, Eva Roskvist, Ulf Malmberg, Sven Jönsson, Kai
Koivuranta, Lars Mattsson och Anders Anderholm
Frånvarande: Helene Larsson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkningar.
4. Ekonomisk redogörelse
Tyvärr kunde det inte göras någon genomgång då kassören inte var närvarande. Dock
beslöts att föra över så många räkningar som möjligt till autogiro och till e-faktura.
5. Rapport Rallykommittéen
Vikingadansen blev en bra tävling. Domarnas betyg var = ” som vanligt en väl
genomförd tävling”. Förslag om att ändra bansträckningen till nästa år diskuterades.
Samtalen om ”banan” på Falsterbo skjutfält fortsätter. Pontus Pettersson lämnar
rapport på torsdag 24/10 i samband med eftermötet.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Kai Koivurinta lämnade en rapport om läget inför EM 2014 och det ser bra ut. Kai har
inför kommunen genomfört en presentation av tävlingen och de är positiva. Styrelsen
beslöt att under november månad skall vi ha ett möte med kommunen för att fastställa
vad kommunen kan bidra med. Några sponsorer är redan upptecknade. Kai fortsätter
sitt arbete med tävlingen. Tävlingsdagar för EM är: Grand Prix 6 – 8 juni 2014 och
EM 14 – 19 juli 2014. Vidare meddelade Kai att två medlemmar i TMK varit över i
USA och deltagit i VM. Några framskjutna placeringar blev det dock inte.
7. Bordlagda frågor
Intet.
8. Inkomna skrivelser
Inbjudan från Arlövs MK att delta i deras 40-års firande. Lars Mattsson representerar
klubben.
Offert från Snickeribolaget avseende byte av fönster. Lars Mattsson pratar med
kommunen om storleken på bidraget.
Förfrågan från SSR om ledamöter till SSR:s styrelse. Lars Mattsson föreslås fortsätta
som ordinarie ledamot och styrelseordförande.
9. Kommande aktiviteter

Drifting på sockerbruket i Köpingebro 19/10 08.00 – 16.00.
Eftermöte avseende Vikingadansen 24/10 19.00, då visas en ”in-car film” från
vinnaren Mats Anderssons bil. Samt att klubben bjuder på smörgåstårta.
Nästa styrelsemöte 21/11.
Julbord 12/12 med anmälan via nätet och blankett på klubben senast 5/12.
10. Övrig
Medlemskort i plast undersöks av Lars Mattsson.
Nytt försök att få alla medlemmar (om möjligt) att anmäla sin e-mail adress, för att
under lätta korresondansen mellan klubben och medlemmarna.
Inköp av vägfäste och skyddsskåp till TV:n införskaffas omgående.
Några medlemmar har för avsikt att börja spela paintball i ladan. De vill ”bygga om
och renovera” lite. Styrelsen godkänner detta, dock skall så små kostnader som möjligt
drabba klubben.
Nya öppet tider på klubben, 18.30 – 21.30, gäller från och med 2013-10-24.
11. Nästa möte

Torsdag 21 november klockan 19.00 på klubbstugan.
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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