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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2016-01-21
Närvarande:
Anders Anderholm. Arne Karlsson, Björn Johansson, Sven Jönsson, Lars Johansson och Lars
Mattsson
Frånvarande:
Håkan Strand och Camilla Kristensson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning.
4. Ekonomisk redogörelse
Det konstaterades att klubbens ekonomi fortsatt är stark.
5. Rapport Rallykommittéen
Arbetet med Anderslövsrallyt fortgår. Tre sträckor klara, ytterligare en är på gång.
Visst problem med start/mål plats, Lars Mattsson och Lennart Kristensson jobbar på
en bra lösning.
Vi beslutade att avstå från DM för Södra BF på grund av att vi inte kan ha med 4WD
bilar. Däremot kommer tävlingen att ingå i Bilsport Rally Cup, det är första gången
som denna tävling arrangeras i Skåne.
6. Rapport Radiostyrdbilsport
Intet att rapportera.
7. Bordlagda frågor
Intet.
8. Inkomna skrivelser
Avslut av klubbens PG konto är gjord.
Kallelse till Södra BF årsmöte 20 februari i Höör. Arne Karlsson och Anders
Anderholm representerar klubben där.
9. Kommande aktiviteter
Årsmötet torsdag 18 februari klockan 19.00. Klubben bjuder på smörgåstårta.
10. Övrig
Diskussioner beträffande regler för uthyrning av klubblokalen. Anders Anderholm tar
fram nya underlag, som vi går igenom på nästa möte. Beslöts att grundprincipen för att
få hyra är; Medlemskap i minst två år i TMK.
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Fastighetsutskottet skall lämna förslag på arbetsdager och dessa skall publiceras på
hemsidan och delges via mail.
Björn Johansson med medhjälpare har genomfört ”skogsvård” på området. Ett stort
tack till Björn och hans folk.
Styrelsen vill påpeka att eventuella kostander som kan upp skall anmälas i förväg till
styrelsen förbeslut.
11. Nästa möte

Torsdag 11 februari klockan 19.00 på klubbstugan.
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Lars Mattsson, som tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

