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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2014-03-20
Närvarande: Lars Johansson, Sven Jönsson, Anders Anderholm, Håkan Strand, Lars
Mattsson, Ulf Malmberg och Katarina Persson
Frånvarande: Camilla Kristensson och Eva Roskvist
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till första styrelsemötet för 2014 års styrelse och
förklarad mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Justering av föregående protokoll gjordes med noteringen att under § 5 skall det stå 23
anmälda och inte 232 anmälda.
4. Ekonomisk redogörelse
Genomgång av ekonomin och den befanns som vanligt vara god och papperna i god
ordning.
5. Rapport Rallykommittéen
Arbetet med Falsterbo Sprinten rullar på. 52 anmälda idag, vi öppnar för efteranmälan
då vi kan ta 60 tävlande.
TUSS och träningen genomfördes på ett bra sätt, stort tack till Lennart Kristensson för
genomförandet.
SSR är i stort behov av personal till lördagen 31 maj.
Kommande tävlingar är Trelleborgs Motorshow 6 juni och Vikingadansen 31 augusti.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Då Kai K inte kunde närvara så står fortfarande en del frågor öppna. Bl.a. måste
klubben ha ett skriftligt avtal med kommunen avseende ishallen och middagen. Kai
skall på minnas om detta.
7. Bordlagda frågor
Det tagande i kommunens informationsmöte om kultur och fritid för personer med
behov av extra stöd. Arbetsutskottet beslutar om detta, ev. anmälan skall vara inne
senast 5 maj.
8. Inkomna skrivelser
Information om kultur och fritid för personer med behov a extra stöd.
9. Kommande aktiviteter
Falsterbo Sprinten lördag 29 mars.
Funktionärgenomgång torsdag 27 mars på klubbstugan.
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10. Övrig
Genomgång och information av Katarina Persson avseende nytt medlemsregister.
Grens förslag är bra och rekommenderas av försöksgruppen. Systemet är användbart
på olika ställen, man är inte låst till en dator. Katarina pratar vidare med Lars Gren.
Vi skall göra ett utskick till samtliga medlemmar och ”kräva” in deras födelsenummer
med alla siffrorna och e-mailadress. De som inte har e-mail svara per post eller
telefon. Så kan vi under sommaren ha all information till och från medlemmarna via email och hemsidan.
Skall vi ha kvar den fasta telefonen? Anders A kollar med Telia vad det finns för
varianter.
Styrelsen uppmanas att söka efter en ”billig” fackverksmast att ha till
gårdsbelysningen.
Beslut om att körersättning som betalas ut skall vara enligt den statliga normen för
skattefri ersättning.
Genomgång av mötesdagarna 2014 och 2015 gjordes. Tiderna bifogas.
11. Nästa möte

Torsdag 8 maj klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för ett givande möte.
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