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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2015-01-22
Närvarande: Håkan Strand, Arne Karlsson, Eva Rosqvist, Sven Jönsson, Kai Koivuranta, Lars
Mattsson och Anders Anderholm.
Frånvarande: Lars Johansson, Ulf Malmgren och Camilla Kristensson.
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade de närvarande välkomna till 2015 års första möte och
förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Protokollet justerades med tillägget att även Anders Anderholm deltog i mötet.
4. Ekonomisk redogörelse
Genomgång av klubbens ekonomi och som ”vanligt” kan vi konstatera att ekonomin
är stark.
5. Rapport Rallykommittéen
Arbetat pågår med Anderslövsrallyt. Banan klar, blir knappt 4 mil SS. Dock problem
med var rally högkvarteret skall vara beläget. Lars Mattsson jobbar vidare med att lösa
detta.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Ansökan om VM 2017 inlämnad, men omröstningen framskjuten. Beslut tas senare i
år. Sverige och Österrike är kandidater.
TMK utsågs till årets klubb i Södra BF, tack vare EM och ett bra jobb av Kai
Koivuranta.
Planer finns att bygga om banan, Kai Koivuranta återkommer med hur och med en
kostnadskallkyl.
7. Bordlagda frågor
Vi fortsätter våra diskussioner med Trelleborgs Fastighetsförvaltning.
8. Inkomna skrivelser
Inbjudan till våra ungdomar att delta i Södras satsning 14 – 15/3 i Ronneby. Redan nu
är två från klubben anmälda. Mer information skall ut på hemsidan.
Förfrågan från Trelleborgs kommun om vi kan ta hand om sommararbetare, men vi
tackar nej.
Nytt pris på postboxen.
9. Kommande aktiviteter
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Förslag till utmärkelser till årets funktionär och året ungdom, gick igenom och
beslutades.
Styrelsemöte 12/2.
Årsmöte 21/2.
Att få tillstånd en träning under mars månad jobbas det på.
Anderslövsrallyt 11/4 och Falsterbo 10/10 blir troligen de enda egna tävlingarna som
vi arrangerar i år.
10. Övrig
Diskussioner om att hitta ny lokal för att köra Radiostyrd bilsport inomhus.
Valberedningen redovisade sina förslag inför årsmötet.
Lars Mattsson jobbar vidare med kommunen avseende vägen, vattenpumpen och
kompressorn.
Lennart Kristensson forsätter samtalen med fastighetsförvaltningen.
11. Nästa möte

Styrelsemöte 12 februari klockan 19.00 på klubbstugan.
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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