Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2014-01-16
Närvarande: Lars Mattsson, Anders Anderholm, Ulf Malmgren, Håkan Strand, Sven Jönsson,
Kai Koivuranta och Eva Roskvist
Frånvarande: Lars Johansson och Helen Larsson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till första mötet 2014 och förklarade mötet för
öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Justeringen genomfördes utan anmärkning.
4. Ekonomisk redogörelse
Som vanligt är klubbens ekonomi god. Ekomiska rapporten godkändes.
Lars Mattsson fick i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet för styrelsens
medlemmar att få så kallad ”titt funktion” i ekonomisystemet.
5. Rapport Rallykommittéen
Allt klart beträffande Falsterbo skjutfält. Röjningen flyttas till 25 januari. Inbjudan till
Falsterbosprinten är på g. Ulf Malmgren informerar sina danska kontakter om
tävlingen.
Rallykommitté möte 30 januari.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Kai Koivuranta informerade om hur jobbet med EM 2014 fortskrider.
Många är redan anmälda både till förtävlingen och själva EM tävlingen. Kan bli viss
fördyring av hyran av hallen. Men Kai har flera sponsorers på gång. Däckinköp av de
tävlande skall ske genom klubben och detta ger oss intäkters.
Vi måste ha skriftligta avtal med alla parter.
Facebook sidan öppnades i måndags, länk finns på hemsidan, och har redan cirka 200
följare!
Kai kommer att få tillgång till EM sidan för att kunna lägga ut nödvändig information.
Radiostyrt kommer att närvara på föreningsmässan i februari.
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
Inbjudan från Södra BF till årsmötet. Beslut att Anders Anderholm och Ulf Malmgren
representerar klubben.
Inbjudan från Svedala MK att närvara vid deras 10-års jubileum. Sven och Sussi
Jönsson representerar klubben, samt betalar deras avgift. Lars Mattsson plockar fram

lämplig jubileumsgåvan, TMK standar och vandringspris till bästa funktionär i
Svedala MK.
Miljöutbildning i samband med Södra BFs konferens i Åhus. Lars Mattsson utser
lämplig person att delta.
Inbjudan till Föreningsmässa i Söderslättshallen 12/2, vi deltar med bilar, som ställs
upp utanför och med radiostyrd inomhus.
Redovisning från Palmfestivalen, som gjort avdrag på vårt arbete. Styrelsen beslöt att
inte vara med längre, då utfallet blivit sämre år för år.
9. Kommande aktiviteter
Arbetsdag på Falsterbo 25 och 26 januari.
Föreningsmässan 12 februari.
Styrelsemöte 13 februari.
Årsmöte 20 februari.
10. Övrig
Fenomgång med valberedningen.
Två till fyra så kallade snabbtält (ex nordisktaltfabriken.se), gärna med tryck skall
köpas. Lars Mattsson undersöker och beslut tas på nästa möte.
Påminnelse om att verksamhetsberättelserna skall skrivas och lämnas till Anders
Anderholm, snarast.
11. Nästa möte
Torsdag 13 februari klockan 19.00
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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