Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2009-01-08
Närvarande:
Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders Anderholm, Sven Jönsson, Karin Persson, Eva
Björklund, Britt Larsson och från Radiostyrd bilsport Kai Koivuranta.
Frånvarande:
Eva Möller
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att Kai Koivuranta lämnar en rapport från
Radiostyrd bilsport under punkt 5.
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning.
4. Ekonomisk redogörelse
Som vanligt kan vi konstatera att klubben ekonomi är god.
Beslut om att det nya bokföringssystem som skall köpa in skall köras parallellt under
2009 för att gälla fullt ut från och med 2010.
5. Rapport Bilkommittéen
Kai K rapporterade följande:
Kul i fem 17 och 19 februari, kommer vi att arrangera prova på Radiobils sport i
klubbstugan, vi lånar bilar av klubbmedlemmarna. Vi har beslutat att inte köpa in
några bilar och inte utöka banan idagsläget. 2 -3 maj arrangerar vi en Sverige Cup
tävling på vår utebana och 22 – 23 augusti kommer vi att arrangera RM. Vi jobbar
vidare med att göra vår bana ännu bättre, banan har redan rykte om sig att vara en av
de allra bästa banorna i Sverige.
Bilkommittéen:
Beträffande Anderslövsrallyt har vi varit i kontakt med Börringe och de verkar
lovande. Vi kommer troligen inte att ha med klassikerna ( Lars M har informerat dem)
på grund av det stora intresset från övriga tävlande.
Trelleborgs Motorshow jabbar vi vidare med.
6. Rapport Boulekommittéen
”Gruset” i maskineriet har spolats bort. Har haft några träningar annars inget.
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
Avtal från Nordea om våra nya konton.
Året Bilsport har köps in.

Inbjudan att skicka representanter miljön till Södra BF konferens i Åhus.
9. Kommande aktiviteter
Södra BF: s konferens i Åhus, 23 – 24 januari
Styrelsemöte 12 februari
Årsmöte 26 februari
10. Övrig
TMK är registrerat i Sponsorhuset, ett ganska enkelt sätt att få in lite pengar till
klubben.
15 januari klockan 15.00 kommer ”städpersonal” från kommunen på besök.
Ny städpersonal för inomhus städning är anställd.
Rolf Nilsson från Fritidsförvaltningen kommer på nästa styrelsemöte.
Justerade styrelseprotokoll skall publiceras på nätet.
Beslut om arbetsdagar skall tas på nästa möte.
Fastställande av mötes dagar skall göra på nästa möte.
Tack från styrelsen till arrangörerna av julfesten, den var mycket uppskattad.
11. Nästa möte
Torsdag 12 februari klockan 19.00 i klubbstugan
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars Mattsson tackade för visat intresse.
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