Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2012-01-12
Närvarande:
Sven Jönsson, Britt Larsson, Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders Anderholm och Ulf
Malmberg (från valberedningen)
Frånvarande:
Eva Roskvist, Karin Persson och Lars Johansson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade välkomna till 2012 års första möte och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Justering av föregående protokoll gjordes utan anmärkningar
4. Ekonomisk redogörelse
Genomgång av kassörens preliminära årsbokslut och det ser bra ut. Som vanligt är
klubben stadd vid god kassa
5. Rapport Bilkommittéen
Bil: Nu måste vi lägga allt krut på att få igång arbetet med Rally Anderslöv, ett
uppstartsmöte planeras inom det närmaste
Radiostyrt: En hel del aktiviteter på söndagarna, vilket ju är glädjande. Men vi i
styrelsen tycker att städningen efter aktiviteterna kan och skall var bättre.
Lars M och Kai K jobbar vidare med underlagen för en framtida EM tävling
6. Rapport Boulekommittéen
Går på i takt, men låg aktivitet nu under vintern
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
Tack för uppvaktningen (TMK var en av få klubbar) på SBF:s 75 årsdag
Nominering av Skånes idrottsledare, Anders A fick i uppgift att utse lämplig kandidat
från klubben
Diverse information från förbundet, bl.a. om Idrott Online
9. Kommande aktiviteter
2 februari styrelsemöte

Handlingarna till årsmötet skall vara klara till 16 februari och översända till Anders A
via mail
Årsmöte och 85 års fest 24 februari, separat kallelse kommer
Södra BF:s årsmöte i Simrishamn 25 februari
10. Övrig
Valberedningen informerade om sitt arbete. Ledamöterna i valberedningen är valda
enligt följande: Karin sitter till och med 2013, Ulf sitter till och med 2012 och Eva
sitter till och med 2011.
11. Nästa möte

Torsdag 2 februari klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för visat intresse
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