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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2016-03-22
Närvarande:
Sven Jönsson, Björn Johansson, Arne Karlsson, Anders Anderholm. Håkan Strand, Lars
Johansson, Lars Mattsson och Camilla Kristensson
Frånvarande:
Ingen
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla 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
Styrelsen kan ännu en gång konstatera att klubbens ekonomi är god.
5. Rapport bilkommittéen/radiostyrd bilsport
Allt klart beträffande Anderslövsrallyt 3 april.
SSR behöver hjälp med att bemanna ett mål på någon sträcka under lördagen 7 maj.
Trelleborgs motorshow 6 juni går enligt planerna.
Vårt samarrangemang med Tomelilla MK, Svampa sprinten, ställs in på grund av för
höga kostnader för banhyran på Svampabanan.
Vi har fått problem med vägarna till Vikingadansen, där ställs den in.
Tillståndsansökan för Falsterbopsprinten 15 oktober är in lämnad till Fortverket och
förhandsbeskedet är positivt.
Lars Mattsson jobbar på att tillsammans med Tomelilla MK arrangera en backtävling i
Degeberga.
6. Rapport moppekommittén
Träff i Sösdala för att göra en ”Moppekalender”. Första träffen äger rum 12 april.
Kommer att delta i Trelleborgs Motorshow.
7. Rapport fastighetskommittén
Utskottet jobbar på att få tillstånd en arbetsdag i april, lämplig dag är sista torsdagen i
april.
Tar kontakt med Conny för ytterligare murningsarbeten och ser till att
fönstersmygarna kommer på plats.
8. Bordlagda frågor
Intet
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9. Inkomna skrivelser
Intet
10. Kommande aktiviteter
Anderslövsrally 3 april
SSR 5 – 7 maj
Trelleborgs Motorshow 6 juni
11. Övrigt
Fastighetsansvarig Simonsson, hans telefonnummer bör in på hemsidan.
Tryck upp hyresavtal.
Längan är tömd och vi funderar på vad och ur vi skall göra med den.
Genomgång av inköp och inventarier inf Anderslövsrallyt.
12. Nästa möte
Torsdag 21 april klockan 19.00
13. Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

