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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2014-02-13
Närvarande: Lars Mattsson, Lars Johansson, Sven Jönsson, Kai Koivuranta, Ulf Malmgren och
Anders Anderholm
Frånvarande: Håkan Strand, Helen Larsson och Eva Roskvist
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till sista mötet innan årsmötet för 2013 och
förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Protokollet godkändes utan anmärkningar och lades till handlingarna.
4. Ekonomisk redogörelse
Klubbens ekonomi är god trots ett litet underskott för 2013. Budgeten för 2014 görs
och presenteras i samband med årsmötet.
5. Rapport Rallykommittéen
Sprinten rullar på utan problem. Genomgång av reklamen i samband med Sprinten.
232 anmälda i går, 12/3. Beslut om att mera ”skogning” på Falsterbo lördag 1/3, mer
information kommer på hemsidan.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Kai K redogjorde för läget i dag. Kontraktet med EFRA skrevs på och skickas
omgående in till EFRA. Tillståndsavgiften för NM och EM ligger på cirka 20 000: -.
Kontrakt med fritidsförvaltningen måste göras. Möte med kommunen beträffande
invigningen och en officiell middag.
Varvräkningssystemet blir uppgraderat genom att tar ”över” KAKs licens.
Personalbehovet under NM är klart. Under EM behövs cirka 10 personer (5 x 2) per
dag för säkerhet, allmän service och städning.
T-tröjor till funktionärerna är på gång, ingen eller mycket låg kostnad.
7. Bordlagda frågor
Intet.
8. Inkomna skrivelser
LOK- och verksamhetsstödsblanketterna, som är ifyllda och inskickade.
9. Kommande aktiviteter
Årsmötet 20 februari klockan 19.00.
10. Övrig
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Årsmöteshandlingarna gicks igenom. Klubben bjuder på smörgåstårta och lämplig
dryck på årsmötet Lars M och Sven J fixar detta.
Beslut om gåva till Camilla K för allt jobb hon lagt ned för att få bokföringen ”på
fötter”, Lars M fixar lämplig gåva.
Beslut om inköp av ny frys, Sven J och Lars J tar fram pris för beslut på nästa möte.
Vi vår ett prisförslag på tält med klubbloggan, Lars M lämnar uppgifter på nästa möte.
Vi ansöker om medlemskap i Trelleborgs föreningsråd, Anders A fixar detta.
Lars M kontaktar ånyo Trelleborgs kommun beträffande fönsterbyten.
11. Nästa möte
Årsmötet 20 februari klockan 19.00.
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade förvisat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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