Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2009-05-28
Närvarande:
Lars Mattsson, , Britt Larsson, Sven Jönsson, Karin Persson och Eva Björklund
Ej närvarande:
Håkan Strand, Anders Anderholm och Lars Johansson
1) Mötets öppnade
Lars Mattson hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet för öppnat.
2) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3) Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning
4) Ekonomi
Vi kan konstatera att klubbens ekonomi är fortfarande stabil.
5a) Rapport Bilkommittén
Full aktivitet pågår inför Motorshowen den 6 juni 2009. Vi har nu ca 50 startandes.
Funktionärer efterlyses då vi saknar vägvakter. Anmälan kommer att ske i Vattentornet på 2:a
våningen. Karin ska ordna bullar och kaffe, så vi kan bjuda t ex domare eftersom vi inte har
någon egen servering till denna tävling. Miniracingen kommer att hålla till vid Stortorget. Det
behövs 2 parkeringsrutor/servicebil. Lars har gjort tydliga restriktioner till förarna. På
Stortorget ut mot Valen kommer utställningsbilar vara placerade. Dekaler är tryckta till
bilarna.
5b) Rapport Radiostyrt
Ekonomin redovisades. Planering inför RM:et den 22-23 augusti 2009 pågår för fullt. Saknas
funktionärer till Caféet, saknas behörig Tävlingsledare (B-lic.) och Besiktningsman (C-lic.).
Tak, vindskydd och trappa är de stora sakerna som måste genomföras innan RM:et.
6) Rapport Boulekommittén
Allt fungerar bra.
7) Bordlagda frågor
Inget.
8) Inkomna skrivelser
Inga skrivelser att behandla.

9) Kommande aktiviteter
2 juni Bilsektionen inför Motorshowen kl 19.00
6 juni Motorshow
18 juni möte inför Loppis (endast loppisdelegation) kl 18.30
25 juni styrelsemöte kl 19.00
11 juli arbetsdag på klubben
12 juli planerad Loppis
10) Övrigt
Torkarbladet ska skrivas efter Motorshowen. Deadline är den 15 juni.
Lars ska kontrollera med RamiRent om man kan placera toaletter i närheten av starten på
Bilprovningen.
Planerat är att vi ska ha en kille några timmar i veckan från Kriminalvården som ska avtjäna
sin samhällstjänst hos oss. Lars och Eva träffade mannen i fråga tidigare under dagen. Vill vi
längre framöver, så kan vi få en till arbetare. Först och främst gäller det trädgårdsarbete.
11) Nästa möte
25 juni styrelsemöte klockan 19.00 på klubbstugan.
12) Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justerat

Eva Björklund (Ers.)

Lars Mattsson (Ordf.)

