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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2016-11-24
Närvarande: Lars Mattsson, Anders Anderholm, Arne Karlsson, Håkan Strand, Sven Jönsson
och Björn Johansson.
Från valberdingen deltog: Joakim Berg och Bengt Glemander
Frånvarande: Lars Johansson och Camilla Kristensson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att information från valberednigen skall ske
under punkt 3.1.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
3.1 Information från valberedningen
Valberedningen informerade om hur arbetet framskrider. Vissa tunga poster har
aviserat att man vill avgå. Se information på klubbens hemsida.
4. Ekonomisk redogörelse
Styrelsen kan än en gång konstatera att klubbens ekonomi är god.
5. Rapport bilkommittén/radiostyrd bilsport
Bilkommittén:
Besiktning av vägarna i Falsterbo är gjord och Fortverket anser att vi skall skrapa
ytterligare en gång till våren. Beslöts att Björn J håller i detta.
Vi har kontaktat fortverket angående 2017 och då gjort framstöt om att få ”fixa” en
nygammal väg.
Tävlingar 2017 är:
25 mars Anderslövsrallyt start och mål på Sturup Raceway, bilkommittén jobbar med
vägarna. Om vi lyckas så får vi ihop cirka 42 km SS.
Trelleborgs Motorshow 6 juni kan bli en inbjudningstävling på Trelleborg Övre om vi
får kommunen med oss och att de öppnar börsen. Inget på torget för vår del.
Falsterbo Rallysprint 14 oktober.
Radiostyrt:
Intet.
6. Rapport moppekommittén
Vi ställer in körningarna nu under vintern! Vi jobbar på att arrangera ett Moppe Rally
1 maj med start och mål på klubbstugan. Anders A har tagit fram priser på T-tröjor
och Arne skall ta detta med sin grupp. Flaggan beställd.
7. Rapport fastighetskommittén
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Entrén ställs iordning i helgen så att den är OK till julbordet.
Diskuterades vissa idéer om vad som bör/skall göras under 2017.
8. Bordlagda frågor
Intet
9. Inkomna skrivelser
Information från Svenska Spel, vi har fått 2 214: - från dem tack vare att vissa
medlemmar registrerat sitt spelkort på TMK. Styrelsen uppmanar att medlemmar att
göra så. Det kan bli en hel del pengar till klubben.
10. Kommande aktiviteter
Julbord 8 december
90 års kalas på Sirius, vår gamla klubblokal den 25 februari. Pris 200: - per person. Se
även information på hemsidan.
11. Övrigt
Förslag från valberedningen att slå samman fastighetsutskottet och materialutskottet.
Styrelsen beslöt att skall det vara.
Inbjudan till årsmötet och 90-års kalaset skall skickas till alla medlemmar per post, där
skall även starkt påpekas att varje medlem skall lämna sin mail adress. För att klubben
enkelt och snabbt skall unna nå ut till alla med information.
12. Nästa möte
Extra styrelsemöte på klubbstugan måndag 9 januari klockan 18.30 OBS tiden!
Nästa ordinarie möte på klubbstugan torsdag 19 januari klockan 19.00.
13. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars Mattsson tackade för visat intresse och önska alla
styrelsemedlemmarna en god jul och ett gott nytt år.
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Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

