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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2014-06-17
Närvarande: Lars Mattsson, Håkan Strand, Sven Jönsson, Eva Roskvist, Anders Anderholm
och Kai Koivurinta
Frånvarande: Lars Johansson, Ulf Malmberg och Camilla Kristensson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade mötet för
öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning.
4. Ekonomisk redogörelse
Vår ekonomi är mycket stark, tack vare intäkterna från NM och EM. Den inköpta
kortläsaren fungerade utmärkt under EM.
5. Rapport Rallykommittéen
SSR genomfördes på ett bra sätt och vår sträcka var OK. Så även det jobb som Håkan
Strand la ned på byggnationen av vår sträcka och ytterligare en.
Vikingadansen är bokad hos länsstyrelsen. Vi kommer att köra ”baklänges” och
tävlingsdag är söndag 31 augusti.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
NM genomfördes på ett utmärkt sätt och kommer att ge ett överskott. 116 startande.
Tidsschemat höll och TMK (framför allt Kai K) fick mycket beröm för en väl
genomförd tävling.
EM organisationen är klar. Bord beställda hos Niklas på Lunds tältuthyrning. Vi skall
hjälpa till med markservice och däck bevakning. Till detta går det åt 10 – 12 personer
från 14 juli till 18 juli varje dag 09.00 – 18.00. Hallen skall vara tömd 20 juli! Då
behövs 3 – 4 personer som hjälper till lördag och söndag. Leran skall köras till
klubben och användas på utebanan. Priser är beställda. Funktionärsgenomgång 10 juli
på klubben klockan 19.00.
7. Bordlagda frågor
Intet.
8. Inkomna skrivelser
Intet.
9. Kommande aktiviteter
EM 14 – 18 juli.
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Vikingadansen 31 augusti.
10. Övrig
Vi har fått ett förslag på en 55/50 uppgörelse avseende fönsterbytet. Inte bra så det blir
en fortsättning på detta.
Tältet skall betalas först när vi fått väggarna, Lars Mattsson undersöker.
Inköp av lådor till EM i storlek 500x500x300 med lock, Anders Anderholm
undersöker.
Ny kaffebryggare skall inköpas, Håkan Strand undersöker och kommer med förslag
och prisuppgift på nästa möte.
Våra mopedister vill gärna ha tillträde till klubben på tisdagarna, Lars Mattsson och
Sven Jönsson pratar med dem och kommer överens om vad som skall gälla.
11. Nästa möte

Torsdag 14 augusti klockan 19.00 på klubben.
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade mötet för avslutat och önskade alla en glad midsommar och
en skön sommar.
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