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Extra Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2017-01-09
Närvarande:
Camilla Kristensson, Sven Jönsson, Arne Karlsson, Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders
Anderholm och Bengt-Arne Eriksson
Frånvarande:
Lars Johansson och Björn Johansson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade de närvarande välkomna till detta extra styrelsemöte.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes som består av nedanstående punkter.
3. Fastigheten
Klubben har fått ett ”förslag” från servicenämnden i Trelleborgs kommun om att köpa
klubbstugan för 1 900 000:- eller hyra för 605 951:-/år. Svar senast 2017-01-09!
Som läget är har vi inte råd till något av förslagen.
Lars Mattsson har svarat via mail att vi måste ha vårt årsmöte innan vi kan säga något.
Vi behöver veta mera vad de olika alternativen innebär.
Olika idéer bollades fram och tillbaka, vi var överens om att ”ligga lågt” tills mer
information kommer. Lars M håller koll på detta via fritidsförvaltningen osv.
Gå in på Google och skriv ÖSTERVÅGN 2:75, så kan ni se de olika uträkningarna
och protokollen som finns från servicenämnden.
4. Jubileumsfesten
Utskick om inbjudan till jubileumsfesten 13/1 eller 16/1.
Förslag på att bjuda in följande genom Lars Mattssons försorg.
Något kommunalråd, Fritidsnämndens ordförande, representanter från Arlövs MC,
Svedala MK och Södra BF.
Vidare några personer som varit behjälpliga under året och några ”gamla”
medlemmar.
Samt några sponsorer så som Magnus Bildetaljer, Sydgräv och Börringe.
5. Utmärkelser
Vi diskuterade om och hur många som skall få någon form av utmärkelser.
Förslag på att alla som är på festen skall få någon slags plakett som minne.
Vi beslöt att ha förslag med oss till nästa ordinarie styrelsemöte.
6. Nästa möte

Torsdag 19 januari klockan 19.00 på klubbstugan.
7. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för ett bra möte.
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Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

