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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2015-03-26
Närvarande:
Lars Mattsson, Lars Johansson, Sven Jönsson, Håkan Strand, Arne Karlsson, Björn Johansson
och Anders Anderholm
Frånvarande:
Camilla Kristensson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till den nya styrelsens första möte och förklarade
mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Kommer att göras på nästa möte.
4. Ekonomisk redogörelse
Genomgång av klubbens ekonomi, som fortsatt är mycket god. Lägg ut en påminnelse
om medlemsavgiften för 2015. Viktigt att även alla medlemmar med familjekort
redovisar alla namnen och åldern, då våra bidrag är beroende på
ålderssammansättningen.
5. Rapport Rallykommittéen
Anderslövsrally, just nu 30 anmälda, allt är klart. HQ på DC-lagret. Lars J ordnar bord
och stolar. Arne K ordnar med ljudanläggningen. Vi räknar med att få omkring 70
startande. Dock saknar vi några vägvakter. Puffa på hemsidan för att få fatt i
ytterligare vägvakter.
Vi ställer in Vikingadansen i år, beroende på vi i år arrangerar själva tre evenemang
(Anderslöv, Motorshow och Falsterbo), samt är medarrangör i två evenemang (SSR
och Österlensprinten) och kraftsamlar till nästa år.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Intet.
7. Bordlagda frågor
Trelleborgs Fastighetskontor, Lars M och Lennart Kristensson jobbar vidare med
detta.
8. Inkomna skrivelser
Information från Skåne idrott.
Föreningsrådet i Trelleborg håller årsmöte 14 april Arne K och Björn J representerar
TMK.
Lars M anmäls som klubbutbildare till Södra BF.
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9. Kommande aktiviteter
Funktionärsgenomgång inför Anderslövsrallyt 7 april kl. 19.00 på klubben.
Anderslövsrallyt 11 april.
Arbetsdag 18 april, TMK bjuder på frukost 09.00 – 09.30.
10. Övrig
Soptömningen har inte fungerat på över en månad, Sven J ringer och påminner.
Lars M ringer om att skötseln av vägen inte fungerat.
Flera förslag på månadsmöte diskuterades, Lars M jobbar vidare med detta och
redovisar på nästa möte.
Två deltagare på Södras ungdomsträff i Ronneby, mycket positivt.
Föreningsmässa 6 maj, Arne K och Lars M utreder om vi skall vara med eller ej, samt
vad vi kan ställa ut.
Ny frysbox skall inköpas till en kostnad av cirka 2500: Anders A ”bearbetar” Trelleborgs Allehanda för att få in mer material om klubben i
tidningen.
11. Nästa möte

Styrelsemöte på klubben 23 april klockan 19.00
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade mötet för avslutat och önskade alla en glad påsk

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

