Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2009-06-26
Närvarande:
Lars Mattsson, Britt Larsson, Sven Jönsson, Karin Persson, Håkan Strand och Eva Björklund
Ej närvarande:
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
Planeringen har startat inför Vikingadansen den 27/9-09. Kontakt ska tas med Pergo,
Crosseurope och Golvpoolen för en ev. ny sträcka.
Planering inför Rally Österlen den 8/5-2010 som ingår i SuperCupen har också inletts.
Vi ska hjälpa till i Hässleholm den 15/8-09 och funktionärer efterlyses! Vi behöver ca 15
funktionärer och dessa får ta med egen fika men någon typ av mat ordnas under
dagen/kvällen. Kontakt ska tas med markägarna.
5b) Rapport Radiostyrt
Magnus Hägg har en trappa på gång till förarställningen. Beslut tas att Kai ska ta kontakt med
Torsten för att inhandla korr.plast tak samt reglar till taket (9st). Vid mötestidpunkten är det
inte ännu fastställt hur mycket löpmeter reglar det behövs. Fastställda arbetsdagar finns
planerade.
6) Rapport Boulekommittén
Allt fungerar bra. Aktiva spelare ca 6-12 personer.
7) Bordlagda frågor
Inget.
8) Inkomna skrivelser
Inga skrivelser att behandla. (Lars Mattsson ska maila igen till fritidsnämnden om våra
aktiviteter.)

9) Kommande aktiviteter
27 juni klubbtävling Boule
28 juni arbetsdag för miniracingen
2 juli sortering av loppisprylar
11 juli arbetsdag på klubben
12 juli planerad Loppis
26 juli arbetsdag för miniracingen
13 augusti Styrelsemöte kl. 19.00
15 augusti Rally Hässleholm
22-23 augusti RM Radiostyrd Bilsport på TMK
10) Övrigt
Torkarbladet är snart klart för publicering.
Planerat var att vi skulle ha en kille några timmar i veckan från Kriminalvården som skulle
avtjäna sin samhällstjänst hos oss. Denna person blev allvarligt sjuk, så vi har fått en annan
kille som ska hjälpa oss och fortfarande gäller det först och främst trädgårdsarbete.
Lars ska lite längre fram ansöka om skötselbidrag.
Akut service/reparation behövdes på vår bensindrivna röjare. Kostnad 600 Skr.
Planerad loppis kvarstår och nyheten är att vi ska hyra ut bord. 75 Skr för ett litet bord och
100 Skr för ett lite större.
TMK´s broschyr om verksamheten behöver uppdateras inom flera områden. Vi kommer att
efter sommaren/hösten påbörja det arbetet.
Vi enades om att förklaring var klubbens lokal ligger är ”förlängningen av Havrejordsvägen”
vid det ”nya vattentornet”.
11) Nästa möte
13 augusti styrelsemöte klockan 19.00 på klubbstugan.
12) Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet med en önskan om en skön
och varm sommar för oss alla.
Vid protokollet

Justerat

Eva Björklund (Ers.)

Lars Mattsson (Ordf.)

