Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2009-10-15
Närvarande:
Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders Anderholm, Sven Jönsson, Karin Persson, Eva
Björklund och Britt Larsson
Frånvarande:
Lars Johansson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till kvällen möte
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Godkändes med följande anmärkningar, tävlingarna är sökta för 2010 och inte 2011,
samt att det bara vara 18 startande i Boule tävlingen.
4. Ekonomisk redogörelse
Kassören meddelade att klubben är stadd vid god kassa
5. Rapport Bilkommittéen
Vikingadansen blev trotts problem med en markägare en hyfsad tävling för de 40
startande.
Planeringen för Anderslövsrallyt 20100410 pågår för fullt.
Följande tävlingar är inplanerade där vi är arrangör eller medverkar:
Rally Österlen 8 maj, SSR 13 – 15 maj, 6/6 Trelleborgs Motorshow och
Vikingadansen 24/10.
Vi har fått beröm av Citysamverkansgruppen för ett mycket bra arrangemang på
nationaldagen.
6. Radiostyrd Bilsport
Vi kommer att köra två tävlingar under 2010, datum meddelas senare.
Kaj K kommer att åka på sportgrenskonferensen och får ersättning av klubben, i första
hand är det samåkning som gäller.
Vi behöver ”nytt blod” i tävlingsledningen.
7. Rapport Boulekommittéen
Vi har fått några nya medlemmar, om de betalar sin årsavgift nu så gäller den även för
2010.
Vi kommer att ha några tävlingar under hösten i ladan.
8. Bordlagda frågor
Intet
9. Inkomna skrivelser
Mail från Trelleborgs Fritidsförvaltning om årets fest ”Trelleborgs galan”

Inbjudan till prisutdelning och fest i Asfalt Cup, lämpligt är om några av deltagarna
går och Lars Mattsson informerar berörda.
10. Kommande aktiviteter
Boule tävling 31 oktober
Torkarbladet manusstopp 5 november, med publicering 15 november
Styrelsemöte 12 november
Månadsmöte 26 november
Julbord 17 december
11. Övrig
Vi kan göra reklam för våra aktiviterer på www.handlaitrelleborg.nu
Inköp av ny såg, Sven Jönsson kollar för beslut på nästa möte.
Klubben betalar tippavgiften för det skräp som ligger på vår gård.
Trädgårdsmöbler utreds av Håkan Strand, Lars Mattsson och Britt Larsson
Information om julbordet och årsmötet skall in i Torkarbladet.
12. Nästa möte

12 november klockan 19.00 i klubbstugan
13. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse
Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm

Lars Mattsson (ordf.)

