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Styrelsemöte i Trelleborgs Motorklubb 2017-06-01
Närvarande:
Lars Mattsson, Håkan Strand, Arne Karlsson, Anders Anderholm, Lars Johansson och Björn
Johansson
Frånvarande:
Sven Jönsson
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
Protokollet justerades utan anmärkning
4. Ekonomisk redogörelse
Klubben ekonomi är stark. Anderslövarallyt gav ett bra överskott.
5. Rapport bilkommittéen/radiostyrd bilsport
Åtagandena i SSR sköttes bra, både på serviceplatsen i Tingsryd och på SS 10.
Nu närmast 6 juni är det Trelleborgs Motor show, 11 anmälda.
Rally Österlen 21 juli med början på tidig eftermiddag, samarbete med Tomelilla MK
på Svampabanan.
Falsterbo Sprinten 14 oktober. Lasse M tar kontakt med Fortifikationsverket, för att
höra vad vi kan göra där nere och när i så fall. Vi borde ”skoga” och ”hyvla”, så blir
banan ännu bättre.
Arne K undersöker vad det finns för möjligheter att kunna köra på ”gummit”.
6. Rapport moppekommittén
Mopperallyt 1 maj hade 39 startande. Vinnare blev Pontus Pettersson på lånad moppe.
Vi hade även en deltagare från Gävle, han körde moped hit och hem! Vi kommer att
köra mopperallyt 1 maj nästa år också.
Vi har deltagit i mopperally i Anderslöv och på Bjärehalvön.
10 juni är det moppeträff på klubben.
7. Rapport fastighetskommittén
Vi beslöt att ha arbetsdag på klubben 10 juni och klubben bjuder på fika.
Arne K köper in två rullgardiner till nya styrelserummet och Håkan S monterar.
8. Bordlagda frågor
Intet
9. Inkomna skrivelser

Trelleborgs Motorklubb, Telefon: 0410-177 79, E-postadress: tmk@swipnet.se
Hemsida: http://www.trelleborgsmk.se/ Org. nr. 847000-8700
Fråga från Kriminalvården om kan ta hand om en person som skall göra
samhällstjänst. Vi beslöt att fundera och lämna svar 7 juni. Lasse M kollar med
eventuell ”vårdare”.
10. Kommande aktiviteter
Trelleborgs Motor Show 6 juni
Städdag 10 juni
Österlensprinten 21 juli
11. Övrigt
Lars M köper in två presentkort på vardera 500: - till två 70-års jubilarer.
Inför sommaren har kaffeterian öppet 8, 15 och 29 juni är sista dagen före sommaren,
det är stängt 22 juni. Öppnar igen 3 augusti och då bjuder klubben fika.
12. Nästa möte
10 augusti klockan 19.00 på klubbstugans.
13. Mötets avslutande
Lars M avslutade mötet och tackade för visat intresse och önskade alla en glad
sommar.

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm (sekr.)

Lars Mattsson (ordf.)

