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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2016-04-21
Närvarande:
Sven Jönsson, Lars Johansson, Lars Mattsson, Arne Karlsson, Anders Anderholm, Håkan
Strand och Björn Johansson.
Frånvarande:
Camilla Kristensson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Justering gjordes efter att datumen för Anderslövsrallyt i § 5 0ch 10 ändras till 3 april
från 2 april.
4. Ekonomisk redogörelse
Vi kan än en gång konstatera att klubbens ekonomi är stark.
5. Rapport bilkommittéen/radiostyrd bilsport
Anderslövsrallyt gick bra och många positiva röster från domare och tävlande. Endast
mindre skador på vägarna, troligen beroende på att vi körde utan noter. Vi är
välkomna tillbaka Sturup. En fråga är om att kanske något/några varv på banan kan
vara ett alternativ.
Från Radiostyrd bilsport intet.
6. Rapport moppekommittén
Vi har dragit igång vår verksamhet och nu närmast är det träff i Degeberga 23 april
och i Arlöv 26 april.
7. Rapport fastighetskommittén
Arbetet med mark och hus är påbörjat. Arbetsdag torsdag 28 april och då inriktat på
markarbete och allmän städning från 18.00. Vi kommer att väva väggar och tak i
hallen och där efter att måla tak, väggar och golv. Bygga ett skåp för städutrustningen.
8. Bordlagda frågor
Intet
9. Inkomna skrivelser
Intet
10. Kommande aktiviteter
Mopedträff i Degeberga 23april
Mopedträff i Arlöv 26 april
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SSR 5 – 7 maj
Trelleborgs Motorshow 6 juni
11. Övrigt
Druidvillan har lämnat offert på vårt 90-års jubileum. Lars M tecknar avtal.
Städningen av klubblokalen tas över av Arne K från och med 1 maj och till en kostnad
av 1000 kr per kvartal.
Fråga om vi skall ha fast- eller mobil-bredband, Lars M undersöker.
12. Nästa möte
På klubbstugan 26 maj klockan 19.00
13. Mötets avslutande
Lars M avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

