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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2017-04-20
Närvarande:
Håkan Strand, Anders Anderholm, Arne Karlsson, Lars Johansson, Sven Jönsson, Björn
Johansson och Lars Mattsson
Frånvarande:
Ingen
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
Justering av protokollen från den 9 och 30 mars godkändes.
4. Ekonomisk redogörelse
Vår ekonomi är stabil. Anderslövsrallyt kommer att ge ett gott överskott. Lars
Mattsson presenterade ett förslag om att försöka lägga över visst kapital till konto som
ger mer ränta. Han och ekonomichefen Camilla kommer att undersöka detta.
5. Rapport bilkommittéen/radiostyrd bilsport
Bilkommittén
Anderslövsrallyt genomfördes utan problem och var mycket uppskattat av de tävlande.
Vi behöver folk till Serviceplatsen i Tingsryd, som TMK ansvarar för i SSR/SSRC
lördagen 27 maj.
Trelleborgs Motorshow körs den 6 juni på Trelleborg Övre.
Radiostyrt
Inget att rapportera
6. Rapport moppekommittén
Vi har börjat at köra för säsongen. Vi kommer att arrangera ett moppe rally den 1 maj
med start och mål på klubbstugen. Vi kommer att använda ladan som högkvarter och
även ha viss servering där. Idag har vi ett 50-tal anmälda.
7. Rapport fastighetskommittén
Vi behöver nya rutor till stallet. Vi kan säkert använda de rutor som fanns i
klubbstugen för renoveringen. Arne K och Håkan S fixar detta på billigaste och
enklaste sätt.
8. Bordlagda frågor
Intet
9. Inkomna skrivelser
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Intet
10. Kommande aktiviteter
Mopperally 1 maj
SSR 25 – 27 maj
Trelleborgs Motorshow 6 juni
11. Övrigt
Inköpt påsk gåvor till markägarna på Anderslövsrallyt och det var mycket uppskattat.
Beslut om inköp av pilar och ATA-band. Håkan S och Anders A fixar detta.
12. Nästa möte

Torsdag 1 juni klockan 19.00 på klubbstugan.
13. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för ett givande möte, samt önskad alla en
trevlig valborg.

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

