Anteckningar från Trelleborgs MK:s månadsmöte 091203
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Mötet öppnades av Lars Mattsson, som hälsade alla välkomna
Vi har möjlighet att få hjälp med lite av varje genom att ”anställa” några som behöver
stöd till samhällstjänst. Men för att detta skall fungera måste vi ha någon
”arbetsledare” på plats under dag tid. Frivilliga anmäler sig omgående till Lars
Mattsson.
2010 års tävlingar är följande:
10 april Anderslövsrallyt, är bra igång kommer att bjuda på intressanta sträckor på
cirka 30 km, ingår i Rally DM
8 maj Rally Österlen, Tomelilla, ingår i Super Cupen och Rally DM, TMK kommer
att ”jobba” på Svampabanan
13 – 15 maj SSR i Ljungby, ingår i SM, NEZ och Volvo Original Sverige serien,
cirka 160 km SS
6 juni Trelleborgs Motorshow/Vikingadansen ingår i Rally DM och Asfalt Cup
Funktionärer till alla dessa tävlingar är ett måste, kurser kommer att arrangeras under
våren, kolla på Södras hemsida
Klubbens öppethållande? Självklart skall vi ha öppet varje helgfri torsdagskväll. Men
vi måste/skall göra reklam i Allehanda och på Fritidsnämndens hemsida
Skall vi börja med drifting? Vi undersöker och bjuder in de intresserade till en träff,
Lars Mattsson och Sven Jönsson samordnar
Medlemsavgiften för 2010 skall vara oförändrad
Månadsmöte på Bilpartner i Trelleborg är ett förslag. Andra förslag som till exempel
föredrag, matlagning osv. tas emot med glädje
Årsmötet är flyttat till torsdag 18 februari klockan 19.00
Hjärt/lungräddningsutbildning (LABC) på klubbstugan tisdag 19 januari klockan
19.00. Alla är välkomna att ta del av utbildningen och deltagarna får ett certifiakt på
genomgången utbildning, vilket är ett krav vid licens uppklassning.
Skribenter till Torkarbladet efterlyses. De flest av er har väl haft något eller några
”äventyr” i bilsportvärlden i under året eller?. Skriv några rader och skicka in till
sekreteraren (anders.anderholm@telia.com), skicka gärna någon bild också
Vi kommer att dela ut någon form av julgåva till våra väghållare och sponsorer
Mötet avslutades med att de närvarande åt av ”tacktårtan” vi fått av Palmfestivalen.

Vid anteckningarna
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