Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2008-12-04
Närvarande:
Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders Anderholm, Sven Jönsson, Karin Persson, Britt Larsson
Från valberedningen var Krister Hansson och Ulf Malmberg närvarande.
Frånvarande:
Eva Björklund och Eva Möller
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson öppnande mötet och hälsade alla välkomna
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att Valberedningen skall in under § 10
3. Justering av föregående protokoll
Protokollet justerades med följande tillägg, att Jonas Johansson fått fel efternamn.
4. Ekonomisk redogörelse
Vi kan även denna gång kontstatera att klubbens ekonomi är mycket god.
Lars M och Britt L hade besökt Nordea och fått förslag på nya konton som kan ge
ränta på våra pengar.
Styrelsen beslöt:
Att avsluta samtliga konton i Swedbank
Att öppna erforderliga konton i Nordea och samråd med klubbens revisorer.
Att tekningsrätten som beslöts på konstitueringsmötet 2008-02-28 under § 4 fortsatt
skall gälla för de nya konton som öppnas i Nordea.
Att inköpa ett nytt bokföringsprogram i samråd med revisorerna.
Det nya redovisnings program kommer att innebära att varje sektion får egna konton
som underlättar för respektive sektion.
5. Rapport Bilkommittéen
Möte med Anderslövsrallyts kommitté 10 december
6. Rapport Boulekommittéen
Några speldagar med 18 – 20 deltagare varje gång. Har börjat notera elförbrukningen.
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
Brev från SBF om SBF vision ”full fart framåt”.
9. Kommande aktiviteter
Lucia boule 14 december
Julbord 18 december
Styrelsemöte 8 januari

Styrelsemöte 12 februari
Årsmöte 26 februari klockan 19.30 på klubbstugan
Anderslövsrallyt 4 april
Radiostyrd tävling 2 – 3 maj
South Swedish Rally 14 – 15 maj i Ljungby
Trelleborgs Motorshow 6 juni
Vikingadansen i september, exakt datum ej ännu fastställd
10. Övrig
Valberedningen arbetar vidare och anser sig ha kommit ganska långt i sitt arbete.
Julbordet fixas av J-Å Berlin med hjälp av Sven J.
Julgåva till några av våra markägare, Lars M fixar detta.
Besök på kommunen och fritidsförvaltningen 10 december kl. 11.00, Lars M och Sven
J går och har med ett standar.
Arbetsdagar beslut om på nästa styrelemöte och då skall det finnas en beräknad
kostnad på upprustning av gårdsplanen med lämpligt grus.
Vår nuvarande städerska slutar vid årsskiftet, vilket innebär att vi behöver ny
städpersonal från och med 1 januari.
Vi bör komplettera vår blankett för medlemsavgiften med telefonnummer och detta
bör ske i samband med att medlemsavgiften för 2009 betalas.
Vi skall på nästa möte fastställa alla mötesdagar för första halvåret 2009.
11. Nästa möte
8 januari 2009 klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars M tackade för visat intresse och passade även på att önska
deltagarna God Jul och Gott Nytt År.
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