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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2015-11-28
Närvarande:
Lars Mattsson, Arne Karlsson, Sven Jönsson, Håkan Strand, Björn Johansson och Anders
Anderholm, samt Kai Koivurinta under punkt 6 och Bengt Glemander under punkt 10.
Frånvarande:
Camilla Kristensson och Lars Johansson
1. Mötets öppnade
Lars Mattson halsade alla välkomna till årets sista styrelsemöte och förklarade mötet
för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning.
4. Ekonomisk redogörelse
Klubben har fortsatt en god ekonomi. Beslöts att eventuellet överskott från
verksamheten 2015 skall avsättas i en jubileumsfond inför klubbens 90 års jubileum
2017.
5. Rapport Rallykommittéen
Klubben har fått ett krav från en boende längs en av de vägar vi använde i samband
med Anderslövsrallyt 2015. Vi bestrider fakturan och Lars Mattsson talar med den
boende. Vi avvaktar vidare utveckling.
Arbetet med Anderslövsrallyt 2016 går vidare enligt plan.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Diskussion beträffande VM i radiostyrdbilsport 2017. Vi har ännu inte fått något svar
från internationella förbundet och vi avvaktar deras svar. Oavsett om vi fått svar eller
inte måste vi ta ett beslut senast 10 december.
7. Bordlagda frågor
Intet.
8. Inkomna skrivelser
LOTS utbildning och TMK:s hemsida
9. Kommande aktiviteter
Julbordet serveras 10 december klockan 19.00. 80: - per person. Har man varit
funktionär 2015 så bjuder klubben på julbordet.
Årsmötet flyttas till torsdag 18 februari.
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10. Övrig
En kommittee för 90-årsjubiléet skall bildas snarast.
Ett förslag på text att bifoga kallelsen till årsmötet innehållande en vädjan från
kassören diskuterades Anders Anderholm fick i uppdrag att ta fram ett förslag.
Beslöts att inköpa en ordentlig häcksax och motorsåg, Björn Johansson och Lennart
Kristensson sköter detta.
Råttgift kommer att placeras ut 30 november.
Det är stopp i brunnen mellan ladan och tröskelängan. Kommunen måste komma upp
och spola ledningen. Lars Mattsson och Lennart Kristensson tar tag i detta.
Magnus Hägg ombeds kolla upp hur vi får lister på insidan av våra nya fönster.
Vi skickar julkort till våra sponsorer genom Arne Karlssons försorg, han se även till
att lämna en smörgåstårta till Magnus Bildetaljer.
Julgåva till våra väghållare genom Lennart Kristensson.
Björn Johansson och Arne Karlsson tar fram ett förslag på städschema till nästa möte.
Valberedningen meddelar att man börjat jobba med detta. Dock behöver man
underlag från årsmötet 2015. Anders Anderholm ser till att valberedningen får det
material man behöver.
11. Nästa möte

Torsdag 21 januari 2016 klockan 19.00 på
klubbstugan.
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade för ett givande möte och förklarade mötet för avslutat. Samt
passade på att önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

