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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2014-08-12
Närvarande: Lars Mattsson, Håkan Strand, Sven Jönsson, Lars Johansson, Anders
Anderholm, Camilla Kristensson, Eva Roskvist och Kai Koivurinta
Frånvarande: Ulf Malmgren
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till mötet, samt förklarade det för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Justering av föregående protokoll gjordes utan anmärkningar.
4. Ekonomisk redogörelse
EM i radiostyrd kommer att ge ett bra överskott. Styrelsen konstaterar att ordningen i
ekonomin är mycket bra, samt att klubben har en stark ekonomi.
5. Rapport Rallykommittéen
Österlensprinten blev en bra tävling med många tävlande.
Nästa tävling är Vikingadansen31/8, den kommer att köra i motsatt var mot 2013 och
tidigare. Det blir tre varv som körs tre gånger vilket ger cirka 22 km SS! Vi behöver
vägvakter och kökspersonal. Funktionärsgenomgång 28/8 och efter möte 11/9.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
EM tävlingen blev en stor succé, mycket beröm till ”chef” Kai Koivurinta och de som
hjälpte till.
50 startade i NM och till EM var det 150 anmälda i 2WD och 149 i 4WD. Till start
kom 138 i 2WD och 128 i 2WD. Allt gick som planerat. Banan byggdes på tre dagar
och vi var ute ur hallen redan tidigt tisdag. Total arbetstid för NM och EM var 2 – 3
veckor.
Vi fick ett bra omdöme av ”proffsen” och det klassade EM tävlingen som den tre bästa
i världen någonsin!
Trelleborgs MK fick förfrågan om vi ville arrangera VM 2017 eller 2019!
Styrelsen beslöt enhälligt att ansöka om VM 2017. Kai Koivurinta lämnar in intresse
anmälan senast 31 augusti. Dock måste det till en arbetsgrupp med folk från klubben
och kommunen, för att ro detta i land.
Någon form av fest skall göras för de som jobbade under NM och EM som tack.
7. Bordlagda frågor
Intet.
8. Inkomna skrivelser
Ordförande möte för klubbarna i Södra BF 27 augusti, beslöts att Lars Mattsson deltar.
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9. Kommande aktiviteter
28 augusti funktionärsgenomgång inför Vikingadansen.
31 augusti Vikingadansen
11 september eftermöte för Vikingadansen.
Lars Mattsson ansöker om tävlingar för 2015.
10. Övrig
Problem med medlemsavgifter och registrerings. Vem är vem och så vidare. Det
måste till ett möte för få ordning och reda. Camilla Kristensson och Katarina Persson
kallar till möte snarast.
Ny kaffebryggare Lars M och Camilla K undersöker.
Camilla fortsätter att försöka få Trelleborgs kommun att skicka e-fakturor.
11. Nästa möte
Nionde oktober klockan 19.00 på klubbstugan.
Mötet 18/9 flyttas framåt och mötet 23/10 ställs in.
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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