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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2016-06-09
Närvarande:
Lars Mattsson, Sven Jönsson, Håkan Strand, Arne Karlsson, Björn Johansson och Anders
Anderholm
Frånvarande:
Lars Johansson och Camilla Kristensson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson halsade de närvarande ovälkomna till detta sammanslagna styrelsemöte.
Möten 26 man och 30 juni har vi slagit ihop.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades.
4. Ekonomisk redogörelse
Precis som vanligt kan vi konstera att klubbens ekonomi är både god och stark. Vi har
fått 5 880: - av Magnus Bildetaljer! Pengarna kommer från lotteriet som de hade i
samband med Trelleborgs Motorshow 6 juni. Dessa pengar sätts in på
jubileumsfonden.
5. Rapport bilkommittéen/radiostyrd bilsport
Några klubbmedlemmar var uppe och bemannade ett mål i samband med SSR.
Dessutom vare några medlemmar engagerade på rallyts HQ och start/mål.
Tillståndet från Fortverket avseende Falsterbo 15 oktober är på gång.
Vikingadansen är inställed på grund av vi har inga gator att köra på. Har någon något
bra förslag? Lars M pratar med Thomas om vi kan köra på Ruukki i Anderslöv.
Vi har precis genomfört årets upplaga av Trelleborgs Motorshow 6/6. Det blev mycket
lyckat med nästan 300 utställare och mycket åskådare. Stort tack till alla som hjälpte
till.
6. Rapport moppekommittén
Vi har varit upp på Bjärehalvön och kört, där vi var bland de 340 som startade. Vidare
har vi varit i Degeberga och kört. Samt deltagit på Trelleborgs Motorshow.
Vi samlas och kör varje tisdag. Kommande vecka gör vi ett besök i Höj.
7. Rapport fastighetskommittén
Vi har haft ett möte med kommunen. Kommunen har tittat på renoveringsbehovet och
kommit fram till att 5 000: -/m2 finns att använda! Men vad skall göras? Kommunen
återkommer med förslag.
Arbetet forsätter med klubbhuset, aktuellt just nu är entrén. Klubbstugan uthyrd 9 juli
och till dess bör entrén, om inte vara färdig så åtminstone tillsnyggad. Björn kallar in
nödvändig personal och Anders gör reklam på vår hemsida om arbetsdag 18 juni.
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Arbetet på ”banan” fortsätter. Än en gång stort tack till Björn. Björn och Lasse
samråder om var och hur vi kan få bidrag till banan, som ju är en ungdomssatsning.
Vi behöver få rundgång på vattnet i dammen, vi har pump. Så det är bara att börja!
Björn hyr in lastare, dumper och ställning så billigt som möjligt till de arbeten som
behöver göras på huset och på banan.
8. Bordlagda frågor
Intet.
9. Inkomna skrivelser
Inbjudan till genomgång för huvudadministratörer i Idrott on line. Vi skickar Anders
Persson, vår medlemsansvarige och huvudadministratör.
Årsredovisning från SBF.
10. Kommande aktiviteter
Jobbhelg 18/6.
Palmträffen 2/7, inbjudana är Moppe och Rally!
Nästa möte 11/8
11. Övrigt
Bredbandet i klubbhuset är installerat.
Avtalet med Druidorden, för lån av deras lokal i samband med Jubileumsfesten 27
februari 2017.
Vi funderar på vem och vilka som skall få utmärkelser i samband med
jubileumsfesten. Förslag till nästa möte.
Ny kaffebryggare skall köpas in pris cirka 3 000: -.
Lars M tar fram offert på beachflaggor, den låga modellen, med vår logga, till nästa
möte.
Anders A beviljades ersättning på 1 200: - för inköp av färgpatroner.
12. Nästa möte
Torsdag 11 augusti klockan 19.00 på klubbstugan.
13. Mötets avslutande
Lars M avslutade mötet och önskade alla en bra sommar och trevlig midsommar.
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