Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2009-03-19
Närvarande:
Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders Anderholm, Sven Jönsson, Lars Johansson, Eva
Björklund och Britt Larsson
Frånvarande:
Karin Persson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till det första mötet med den nya styrelsen och
förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning
4. Ekonomisk redogörelse
Vi kan ännu en gång konstatera att klubben ekonomi är stark.
5. Rapport Bilkommittéen
A) Rally
Anderslövsrallyt har rönt mycket stort intresse idag fanns det 143 anmälda. Vi
kommer att tillåta 120 betalande plus fria starter och debutanter.
Röda Korset i Trelleborg ställer upp med 8 personer för en kostnad av totalt 3 000:-,
allt för att ha en hög säkerhet. Roadbook och tidschema är klart och vi har 3,7 mil SS.
Som lite kuriosa så kommer det 7 norska ekipage till start.
B) Radiostyrt
Eva B berättade om hur radiostyrt har tänkt framtiden. Har ett önskemål att få tillgång
till en nyckel till styrelserummet och det kommer att ske snarast.
6. Rapport Boulekommittéen
Ej närvarande
7. Bordlagda frågor
Inget
8. Inkomna skrivelser
Vi skall ansöka om skötselbidrag från kommunen, enligt skrivelse från dem.
Vi har också fått en påminnelse om att inte glömma skicka in
lokalstödsbidragsansökan.
9. Kommande aktiviteter
Anderslövsrallyt 4 april
Preliminärt eftermöte 14 april
Styrelsemöte 16 april

Eventuellt månadsmöte 21 eller 23 april på en bilutställning i Malmö
10. Övrig
Lars Mattsson undersöker möjligheterna att inköpa en ny kopieringsapparat.
Inköp av 10 bra räfsor.
Förslag att börja sälja trisslotter, vilket kan ge bra förtjänst, Lars Mattsson undersöker
Vi vill ha idéer om ombyggnad av TV-rummet.
Inköp av två stekbord för 5 000:- och en ”korvvagn” för 3 500:-.
En loppis kommitté bildas och består av Eva Björklund, Britt Larsson och Sven
Jönsson. Loppisen skall äga rum söndagen den 12 juli.
Miljöcertifieringen är klar.
11. Nästa möte
16 april klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Mötes avslutades och Lars Mattsson tackade för visat intresse och passa på att önska
alla en GLAD PÅSK.
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