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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2016-10-13
Närvarande:
Björn Johansson, Rane Karlsson, Håkan Strand, Camilla Kristensson, Sven Jönsson, Lars
Johansson, Lars Mattsson och Anders Anderholm
Frånvarande:
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade hela styrelsen välkomna till mötet och förklarade det för
öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkningar.
4. Ekonomisk redogörelse
Klubbens ekonomi är god trotts att det i dagsläget har en liten förlust. Detta beror på
att flera utgifter inför Falsterbo Rallysprint är bokförda men inte alla intäkter.
5. Rapport bilkommittéen/radiostyrd bilsport
Bilkommittéen:
Falsterbo Rallysprint äger rum på lördag 15/10 med 59m anmälda. Vi skall återställa
direkt efter avslutad tävling. Björn J tar ned traktorn med blad för skrapning och
dessutom får vi hjälpa v ytterligare 3 maskiner. Klubbens tävlande hjälper till och för
detta slipper de betala startavgift. Bemanningen är klar. Korvgrillningen flyttas in
p.g.a. väder och vind.
Eftermöte torsdag 27 oktober klockan 19.00 på klubbstugan och klubben bjuder på
fika.
Radiostyrt:
Intet att rapportera.
6. Rapport moppekommittén
Vi kommer nu under vinterhalvåret att kör på söndagar vid tjänlig väderlek. Vi
kommer att beställa ”klubbtröjor” och Arne K tar in offerter och beslut på nästa möte.
Beachflaggorna är på gång.
7. Rapport fastighetskommittén
Vi har kalkat huset och fått satt in det nya fönstret i toaletten. Allmän uppstädning
kommer att ske inom det närmaste. Vi beställer vi kommunen nya och flera råttfällor.
Nästa projekt på gång är att få ordning på entréhallen, räknar med att dem är klar
lagom till att vi skall ha julbordet serveras. Tröskelängan behöver renoveras och vi
kommer att riva boden vid banan.
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8. Bordlagda frågor
Intet.
9. Inkomna skrivelser
Info om att SSR har årsmöte 7 november.
10. Kommande aktiviteter
Vi har fått priser för maten i samband med jubileumsfesten från Druiden och de är
väldigt höga. Vi kollar med Tegelberga Golfrestaurang om pris och med Sirius om
lokal. Beslutar vi om byte så har vi förlorat cirka 1500: - som är förbokningsavgiften p
Druiden.
Vi serverar julbord på klubbstugan den 8 december och vi bjuder våra aktiva
funktionärer, övriga får betala 75: - per person.
SSR:s årsmöte i Tingsryd 7/11.
Falsterbo Rallysprint 15/10.
11. Övrigt
Underlag för städningskostnaderna lämnas snarast till kassören.
Anders A och Lars J kommer att representera TMK på SSR:s årstämma.
Valberedningens måste ta fram ett nytt namn som kassör i klubben. För beslut på
årsmötet.
12. Nästa möte

Torsdag 24 november klockan 19.00 på klubbstugan.
13. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars Mattsson tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

