Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2012-10-11
Närvarande: Lars Johansson, Anders Anderholm, Håkan Strand, Karin Persson, Sven Jönsson
och Eva Roskvist samt Kai Koivuranta.
Frånvarande: Britt Larsson och Lars Mattsson
1. Mötets öppnade
Håkan Strand hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Kunde ej göras då Lars Mattsson ej var närvarande
4. Ekonomisk redogörelse
Då kassören Britt Larsson inte var närvarande och inte heller lämnat någon
redogörelse, så har tyvärr styrelsen i nu läget ingen aning om hur klubbens finansiella
läge är. Dock förutsätter och hoppas styrelsen att den fortfarande är god. Styrelsen vill
också på tala vikten av att kassören lämnar en rapport vid varje styrelsemöte oavsett
om kassören är fysiskt närvarande eller ej.
5. Rapport Bilkommittéen
Rally: förberedelsen för Rally Anderslöv pågår.
Radiostyrdbilsport: Kai Koivuranta informerade om förberedelsen inför NM 2014 som
söks av TMK och av Höörs MK, besked om vem som får tävlingen lämnas 25/26
november. Beträffande EM 2014 så har Sverige (= TMK) och Italien sök, här anser
Kai att förutsättningarna är goda för att Sverige skall få EM 2014, beslut tas i Bryssel
3 -4 november. Styrelsen beslöt att avvakta med det fortsatta arbetet till beslutet är
taget.
6. Rapport Boulekommittéen
Karin Persson meddelar att Boulen kommer att lämna TMK per den 30 november.
Viktig är att Karin och kassören går igen allt och ser till att överlämnades sker på rätt
sätt. Nyklarna som lämnats till Boulen skall åter lämnas till Sven Jönsson.
7. Bordlagda frågor
OCR nummer, Lars Mattsson lämnar rapport på nästa möte. Skall vara avklarat senast
till årsskiftet.
8. Inkomna skrivelser
Intet
9. Kommande aktiviteter
Månadsmöte på Trelleborg Sjöfartsmuseum 30 okt. kl. 19.00.
Städdag (inre städning) 18 nov. 10.00 – 15.00.

Julbord på klubbstugan 6 december 19.00.
10. Övrig
Valberedningen kallas till nästa styrelsemöte.
Eva R lämnar in Citygrosskvittona. Enkel gräsklippare och grensaxar skall inköpas
max 2 500: -, Håkan S och Sven J fixar detta.
Eslövs MK lånar 20 st klockor, Anders A ser till att de kommer till Eslöv.
Anders A anmäler TMK till Svenska Spels ”klubbsida” underförutsättning att det inte
kostar TMK något.
Fönstren i ”nya Styrelserummet” skall tätas, förslag på att sätta in fönsterblock. Håkan
S och Sven J kollar och lämnar kostnadsförslag till nästa möte
11. Nästa möte

Torsdag 15 november på klubbstugan klockan 19.00
12. Mötets avslutande
Håkan S avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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