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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2015-10-29
Närvarande:
Lars Mattsson, Håkan Stand, Anders Anderholm, Sven Jönsson, Arne Karlsson och Lennart
Kristensson.
Frånvarande:
Lars Johansson och Camilla Kristensson
1. Mötets öppnade
Mötet öppnades av Lars Mattsson som hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Justeringe av föregående protokoll gjordes med följande ändringar.
Närvarande under punkt 10, byt ut Conny Johansson och Arne Karlsson mot Conny
Kristensson och Arne Persson, samt under § 10 byt ut Conner Johansson mot Conny
Kristensson.
4. Ekonomisk redogörelse
Den ekomoniska rapporten gicks igenom och vi kan konstatera att klubbens ekonomi
är fortsatt god.
5. Rapport Rallykommittéen
Genomgång av Falsterbo Rallysprint och vi kan konstatera att vid nästa tillfälle måste
vi ha mer personal vid återställandet. Eventuellt får vi plocka in Hemvärnet. Tävlingen
genom fördes till de tävlandes, publiken och domarnas belåtenhet. Vi fick reportagen i
Telleborgs Allehanda och Lokaltidningen Vellinge, samt i fackpressen. Stort tack från
styrelsen till alla som hjälpte till för, under och efter tävlingen.
Arbetet med Anderslövsrallyt 2 april 2016 har påbörjats.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Vi har fortfarande inte fått något besked avseende VM 2017. Kai K uppmanas att
komma till nästa styrelsemöte för avrapportering.
7. Bordlagda frågor
Intet.
8. Inkomna skrivelser
Rescue-träff på Ring Knutstorp 21 november. Beslöts att låta Jonny och Patrik
Norrmark, samt Henrik Lindfors delta.
Lokal LOTS utbildning skall ske under november, då bör Katarina Persson, Pontus
Pettersson och ytterliger någon eller några delta, led av Anders Anderholm som var på
utbildning 27 oktober.
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9. Kommande aktiviteter
Torsdagsträff på Autoeuropa i Arlöv 5 november, 23 st anmälda.
Julbord 10 december klockan 19.00 på klubbstugan. Klubben bjuder de som deltagit
som funktionärer under året och övriga betalar 80:-.
10. Övrig
Styrelsen vill framföra ett stor tack till alla våra sponsorer under året. Arne Karlsson
ser till att Ramirent får en smörgåstårta. Övriga sponsorer får julkort eller julgåva.
Styrelsen vill även framföra ett stort tack till de som jobbat med insättningen av nya
fönster och dörrar. Arbetet beräknas vara klart under vintern.
Vi byter ut fönstret på toaletten mot glasblock, Sven Jönsson pratar med Conny
Kristensson för att få utfört arbetet.
Vi konstaterade att något bör göras åt uterummet, olika förslag diskuterades, bland
annat upprustning och plantering av buskar. Deltagarna uppmanas att komma med fler
idéer och förslag till nästa möte.
Vattenprov på vårt brunnsvatten måste tas, Arne Karlsson ser till att detta blir gjort.
Leran från EM tävlingen måste det göras något åt. Björn Johansson förelsog att vi gör
om den till en BMX bana. Om inget skett före 8 november, så ta klubben över
ansvaret och Kai K uppmanas att komma till näst styrelsemöte. Anders Anderholm
meddelar Kai vårt beslut.
Längans framtid diskuterades och förslag lades fram. Arne Karlsson kollar och
rapporterar på nästa styrelsemöte.
11. Nästa möte

Torsdag 26 november klockan 19.00 på klubbstugan.
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

