Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2012-11-15
Närvarande: Lars Mattsson, Håkan Strand, Sven Jönsson, Eva Roskvist och Anders
Anderholm samt Ulf Malmberg från valberedningen och Kai Koivurinta från Radiostyrd
bilsport
Frånvarande: Karin Persson och Lars Johansson
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 från 2012-09-13 godkändes utan anmärkning, protokollet från 2012-10-11
godkändes med justeringen att NM körs 2013 och inte 2014
4. Ekonomisk redogörelse
Då kassören inte var närvarande kunde styrelsen inte få en fullständig redogörelse
över klubben ekonomi, utan fick nöja sig med utdrag ur respektive bok. Med hjälp av
dessa papper tror sig styrelsen se att klubben ekonomi fortfarande är stark.
5. Rapport Bilkommittéen
Rally: Följande tävlingar är sökta för 2013 i klubben egen regi och i princip godkända:
6 april Anderslövs Rallyt, 29 september Vikingadansen. Tävling sökta för 2013 där
klubben är medarrangör och i princip godkända är: 9 – 11 maj SSR och 12 juli
Österlen Sprinten. Dessutom kommer TMK tillsammans med Tomelilla MK att
arrangera en tävling i Regularity 25 maj.
Dessutom kommer vi att medverka 6 juni på Trelleborgs Motor Show.
Arbetet med att ta in vägar till Anderslövs Rallyt fortgår.
Radiostyrdbilsport: Kai Koivurinta har varit i Bryssel och fått godkännande på att
Trelleborgs MK arrangerar EM i Radiostyrdbilsport vecka 26 eller vecka 27 2014.
Redan har ett antal tillverkare och leverantörer in Radiostyrdbilsport hört av sig till
Kai K och vill vara med. Kai K fick i uppdrag att förhandla fram de för TMK och de
tävlande bästa avtalen. En arbetsgrupp bildades som består av Kai K, Håkan Strand
och Eva Roskvist. Kai K kontaktar tjänstemännen på fritidsförvaltningen avseende
konstgräset på Anderslövs idrottsplats. Lars Mattsson kontaktar Mats Svensson
(politiskt ansvarig) på fritidsförvaltningen för att utverka så mycket hjälp och stöd som
möjligt. Eva Roskvist kontaktar Turistbyrån och informera om att upp till 500
personer kan förväntas komma till Trelleborg 2014. TMK behöver själva arrangera:
Bevakning, banarbetet och serveringen, övrigt finns bemannat. Styrelsen beslöt att inte
ansöka om NM 2013. Utan i stället arrangera en Sverige Cup tävling under hösten
2013.
Detta kommer att innebära en hel del arbete för klubben, men styrelsen ger sitt fulla
stöd för denna satsning. Som i förlängningen kan ge klubben nya och yngre
medlemmar.

6. Rapport Boulekommittéen
Då Boule sektionen läggsned 30 november, är det av största vikt att all redovisning
och ett ordentligt avslut är gjort per 30 november. De nycklar som finns inom
Boulesektionen skall före 30 november återlämnas till Bengt Simonsson eller Sven
Jönsson. Sven J fick i uppdrag att kontroller att de som hyrt klubblokan från
Boulesektionen har betalt hyran.
7. Bordlagda frågor
OCR nummer
8. Inkomna skrivelser
Redovisning till SBF av de medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift för 2012.
Anders Anderholm kontrollerar detta med Jan-Åke Berlin.
SSR håller sin ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Tingsryd 28 november och
Anders A representerar TMK. TMK:s innehav aktier i SSR uppgår till 252 stycken á
100: - per aktie (= 14,69 % av aktierna) och är därmed största aktieägare.
9. Kommande aktiviteter
Städdag söndag 18 november 10.00 – 15.00. Besök hos ”torparen” Lennart
Kristensson torsdag 29 november 19.00 – 21.00. Julbord på klubbstugan 6 december
19.00
10. Övrig
Sven J undersöker möjligheten att få en jultallrik till julbordet. Lars M och Sven J
beslutar om detta efter att anmälan har gått ut. Fönstren ibland annat nya
styrelserummet diskuterades och Lars M undersöker med Magnus Hägg om
möjligheterna att byta fönsterna. Åkgräsklipparen skall in på service, Håkan S ser till
att detta blir gjort. Gräsklippare och grensax inköps och Lars M undersöker ett par
alternativ. Städcontainer skall tas till klubben och köras till tippen, TMK svarar för
tippavgifterna.
Genomgång med valberedningen inför 2013.
11. Nästa möte
Styrelsemötet 13 december är inställt!

Torsdag 17 januari 2013 klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för ett givande möte.
Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm

Lars Mattsson (ordf.)

