Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2012-05-22
Närvarande:
Sven Jönsson, Håkan Strand, Eva Roskvist, Karin Persson, Lars Mattsson och Anders
Anderholm, samt Kai Koivuranta under punkten Radiostyrdbilsport.
Frånvarande:
Lars Johansson och Britt Larsson
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 föregående protokoll utan anmärkningar.
4. Ekonomisk redogörelse
Kassören ej närvarande, men meddelade per mail att klubbens kassa fortfarande är
mycket god. Lars Mattsson fick i uppdrag att undersöka om vi kan få bättre ränta på
våra konton och fick rätt att sluta fördelaktiga avtal.
5. Rapport Bilkommittéen
Rally: Motorshowen 6 juni kommer eventuellt att ställas in, ny datum blir i så fall 5
augusti.
Radiostyrdbilsport: Budget för EM 2014 presenterades av Kai Koivuranta, med
planerad tävling i början av juli 2014. Tävlingsledningen i stort sett klar. Om klubben
skall stå för allt behövs det upptill 40 personer per dag. Presentation av tävlingen klar
till 9 augusti. Behov att ha ett möte med kommunen cirka 15 augusti.
6. Rapport Boulekommittéen
Inköp av tävlingskläder för 4 – 5000 godkändes. Närmast på gång är Byaboulen i
Östra Torp 24 maj och sedan startar seriespelet 16 juni.
7. Bordlagda frågor
EM Radiostyrdbilsport
8. Inkomna skrivelser
Årsrapports underlig från SBF, skall vara inne senast 1 juni så även årsavgiften.
9. Kommande aktiviteter
Boule spel 24 maj och 16 juni.
Vikingadansen 6 juni eller 5 augusti
Rally Österlen 27 juli
10. Övrig

Lars M undersöker i samband med besöket på banken om och hur vi kan använda
OCR nummer.
Register över medlemmarna i Boule måste tas fram, Karin P och JÅ Berlin fixar detta
11. Nästa möte

Torsdag 28 juni klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade mötet avslutat och önskade alla en bra början på sommaren.
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