Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2013-11-21
Närvarande: Anders Anderholm, Eva Roskvist, Håkan Strand, Ulf Malmberg, Sven Jönsson,
Lars Johansson och Lars Mattsson.
Frånvarande: Helena Larsson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades.
4. Ekonomisk redogörelse
Då kassören inte var närvarande kunde någon redogörelse för ekonomin göras.
Kassören meddelade, ringt Lars Mattsson, att hon inte kan fortsätta som kassör i
TMK. Styrelsen beslöt att utse Camilla Kristensson att omgående sköta klubbens
ekonomi, samt att ge Camilla Kristensson rätt att disponera klubbens konton.
Vidare beslöt att undersöka om vi kan flytta vissa av klubbens konton från Nordea till
Handelsbanken.
5. Rätt att teckna föreningen
Lars Mattsson, 440622-4131 och Camilla Kristensson, 541003-6981 var för sig
6. Rapport Rallykommittéen
Driftingen i Köpingebro blev en framgång, ett 15-tal deltagare kom och alla var
mycket nöjda med träningen. Ganska enkelt att genomföra en drifting träning/tävling.
Vi har för ariskt i Rally Österlens namn fortsätta med drifting i Köpingebro.
TMK hr fått tillstånd att köra på Falsterbo skjutfält 29 mars. Vi ser framemot detta då
det var länge sedan sist. Dock måste vi ”skoga” för att få fram banan.
SSR 2014 kommer att bli en tre dagars tävling, med sprint på asfalt i Älmhult på
torsdagen och en sprint på grus i Växjö på fredagen, samt en ”vanlig” rallytävling på
lördagen i Tingsrydsområdet. SSR ingår i RM för historiska rallybilar, Sydsvenska
Rally Cupen, Svenska Rally Cupen samt DM för Smålands och Södras BF.
7. Rapport Radiostyrdbilsport
Allmän information om EM 2014. Kommunen är positiv till de förslag och idéer som
vi presenterat och vill gärna hjälpa oss. Slutligt beslut i kommunen i slutet av
november.
8. Bordlagda frågor
Intet.
9. Inkomna skrivelser

Kallelse till SSRs årsstämma i Tingsryd 27 nov 19.00. Beslut att Anders Anderholm
och Ulf Malmgren representerar klubben.
Södra BF vill ha in förslag på nya ledamöter i sin styrelse.
Inbjudan till Bilsportkonferens Syd 1 – 2 februari 2014 i Åhus.
Inbjudan till Föreningsmässa 12 februari i Söderslättshallen i Trelleborg.
Styrelsen beslutar vid nästa ordinarie möte hur vi skall delta i dessa två evenemang.
10. Kommande aktiviteter
”Skogsdag” 1 december på Falsterbo skjutfält.
Julbord 12 december, sista anmälningsdag 5 december, se hemsidan.
Svedala MK fyller 10 år 15 februari, klubben skall uppvakta.
11. Övrig
Från Svenska Spel har vi fått ett bidrag på 1000: -, vi kan få mer om vi marknadsför
detta bättre på hemsidan.
Julgåvorna till markägarna körs ut av Lennart Kristensson.
Medlemskorts info, Lars Gren tar fram en mall. Lars Mattsson håller i detta.
Fönsterbyte troligen på gång, efter samtal med kommunen.
En ny åkgräsklippare kommer att köpas in, väntar på lämpligt objekt hos leverantören.
Lars Mattsson bevakar detta.
Klubben måste utse en ny miljöansvarig, några namn diskuterades och beslut tas på
nästa ordinarie möte.
12. Nästa möte
Extra styrelsemöte torsdag 5 december 19.00 på klubbsugan.
Nästa ordinarie styrelsemöte torsdag 16 januari klockan 19.00 på klubbsugan.
13. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade samtliga deltagare.
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