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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2015-05-28
Närvarande:
Lars Mattsson, Lars Johansson, Sven Jönsson, Håkan Strand, Arne Karlsson, Björn Johansson
Conny Christensson § 7 Bordlagda frågor (Beslut att byta fönster)
Frånvarande:
Camilla Kristensson och Anders Anderholm
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till den nya styrelsens första möte och förklarade
mötet för öppnat. Beslöts att Lars Mattsson skriver protokoll.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Beslöts att godkänna protokoll från 23 april.
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.
Trelleborgs Mk s och bemannade SS 1 på årets South Swedish Rally på ett utmärkt
sätt, Håkan Strand byggde sträckan och var sträckchef.
Beslut från Fortverket att vi får använda Falsterbo Skjutfält den 10 oktober hyra
10000: -kr. Diskuterade bemanning på Trelleborgs Motorshow den 6 juni.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Beslöts att Kai Koivuranta skall ta fram en plan hur området skall se ut samt när det
blir klart. Beslöts att Arne Karlsson kontaktar Kai.
7. Bordlagda frågor
Trelleborgs Fastighetskontor har beslutat att fönsterna skall bytas ut samt ny ytterdörr
mot att Trelleborgs MK gör jobbet.
Beslöts att klubbens medlemmar skall utföra jobbet på egen hand med bistånd av
Conny Christensson.
8. Inkomna skrivelser
Årsrapport från Svenska Bilsportförbundet, Elavtal från Tefab.
Beslöts att skriva avtal med Tefab rörligt pris.
9. Kommande aktiviteter
Genomgång Trelleborgs Motorshow den 6 juni.
Beslöts att ta fram plan för framtida arbetsdagar & ansvariga.
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10.

Övriga frågor
Diskuterades vem som skall vara ansvarig vi uthyrning av lokalen beslut skall ske på
nästa möte.
Diskuterades att ta fram funktionärstablå.
Diskuterades router. Beslöts att bordlägga frågan.
Diskuterades inköp av nya skyltar till Rallytävlingar
Beslöts att ta fram pris på dessa och antal.
Behov av matjord, Lars Mattsson undersöker på Trelleborgs kommun..
11. Nästa möte

Styrelsemöte på klubben den 30 juni klockan 19.00
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade mötet för avslutat.
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