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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2016-09-15
Närvarande:
Arne Karlsson, Björn Johansson, Håkan Strand, Sven Jönsson, Lars Johansson, Lars Mattsson
och Anders Anderholm
Frånvarande:
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 anmärkningar.
4. Ekonomisk redogörelse
Som vanligt kan vi konstatera att klubben ekonomi är god och välskött.
5. Rapport bilkommittéen/radiostyrd bilsport
Bilkommittéen
Falstebo Rallysprintens tillstånd är klara och vägarna är besiktigade av fortverket. Ny
kart tas fram av Jocke Berg. ”trädstädning” på banan sker 16/9. Vi beslöt att
återställningen skall göras på lördagen direkt efter tävlingen. Material till tävlingen
kan köras ned på fredagen. Vi kommer att sälja korv, bröd och läsk från en utegrill
belägen vid start/mål. Tävlande från TMK som hjälper till med återställningen får fri
start. Har fått förfrågan från Danmark om att medverka vid en filminspelning under
tävlingen. Anders A bevakar detta.
Radiostyrt
Intet
6. Rapport moppekommittén
Har deltagit ett flertal evenemang under sommaren och nu närmast är det Östra Grevie
som gäller.
7. Rapport fastighetskommittén
Skrapat vägen och gårdsplanen. Övrigt arbete fortsätter under Björn J:s ledning på
arbetsdagen 24/9.
8. Bordlagda frågor
Intet.
9. Inkomna skrivelser
Intet
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10. Kommande aktiviteter
Moppegängt deltar i Östra Grevie 17/9
Arbetsdag 24/9
Styrelsemöte 13/10
Falsterbo Rallysprint 15/10
11. Övrigt
Jubileumsfesten lördag 25 februari 2017:
Förslag på medlemmar i jubileumskommittén lämnas på nästa möte. Orkestern är klar.
Vi väntar besked om mat och tillbehör från krögaren. Vi tar fram lista vem som fått
utmärkelser till nästa möte och beslutar då vem som skall få.
Julbord beställer vi även i år av Börringe Bygdegård, julbordet avnjutes torsdag 8
december klockan 19.00 på klubbstugan.
Förfrågan från Trelleborgs kommun om vi kan köra på Trelleborg Övre i samband
med Trelleborgs Motorshow 6 juni 2017. Vi pratar med och ställer krav på kommunen
om förutsättningarna (säkerhet osv.) för detta.
Arne K talar med Kai K vad är på gång med banan som står inne på klubbstugan.
Årets Bilsport för 2016 köps in.
Södra BF har sitt årsmöte 18 februari 2017, troligen i Simrishamn.
12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte torsdag 13 oktober klockan 19.00 på klubbstugan.
13. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars Mattsson tackade för visat intresse.
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