Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2009- 12- 10
Närvarande:
Lars Mattsson, Sven Jönsson, Karin Persson, Håkan Strand, Eva Björklund samt
valberedningen (Ulf & Christer).
Ej närvarande:
Anders Anderholm, Britt Larsson 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 gällande felaktigt datum från 2009-00-00 till 2009-11-12
samt felaktigt belopp under § 11 Övrigt, där beloppet 1 500 kr ändras till 5 000 kr.
4a) Valberedningen
Diskussion fördes med valberedningen.
4b) Ekonomi
Någon redogörelse för ekonomin kunde inte ske då Kassör Britt Larsson var ej närvarande.
Styrelsen begär en ekonomisk redogörelse torsdagen den 17/12-2009.
5a) Rapport Bilkommittén
Anderslövsrallyt: Vi har haft motgångar med Vägverket på grund av belagda vägar. Vi har
fått en av tre vägar. Vi har ej erhållit svar från Börringekloster men Lars Mattson är ändå
positiv. Gällande enskilda vägar har vi fått muntligen svar JA, från samtliga ägare.
5b) Rapport Radiostyrt
E-post med förfrågan om Radiostyrt ska delta i ”Kul-i-fem” under sportlovsveckan (vecka 8)
har skickats till Kai. Information till styrelsen har lämnats om att man kan söka bidrag från
Idrottslyftet, i projektform för tex Mini-Z. Förslag och diskussion om man ska sälja de stora
bilarna och köpa in Mini-Z:or.
6) Rapport Boulekommittén
Allt fungerar bra.
7) Bordlagda frågor
Sponsorhusets klubbshop ska tas upp vid nästa styrelsemöte.
8) Inkomna skrivelser
Julkort, div. reklam samt info från Svenska Bilsportsförbundet.

9) Kommande aktiviteter
Ett nytt Torkarblad ska sättas igång. Material ska vara klubben tillhanda senast efter
Trettonhelgen (under vecka 1).
Julfest 17 december kl 19.00, vid mötets slut var det 52 anmälda till julfesten. Vi arrangerar
20:- lotteri.
19 december träffas Boulen
14 januari 2010 Styrelsemöte kl 19.00
30-31 januari 2010 Konferens Syd i Åhus
18 februari 2010 Årsmöte kl 19.00
10) Övrigt
Vi har sett ut en lämplig såg inkl tillhörande bord för ca 2 600 kr på Bauhaus. Beslut tages att
inköpet ska göras och uppdraget ges till Peter Larsson.
Vägen till klubbstugan är åter igen i dåligt skick. Enligt hyreskontraktet ska Kommunen hyvla
vägen. Vi får prata åter igen med Trelleborgs Kommun.
Snöpinnar ska sättas upp, dessa ska finnas i Stallet.
Taknocken ovanför köket är skadat och måste lagas.
Det så kallade ”Duvfönstret” i Ladan måste spikas igen.
Förslag att göra en uppmaning i Torkarbladet om att medlemmarna ska skicka in sina e-post
adresser.
Ulf från Valberedningen får i uppdrag/erbjuder sig själv, att lägga över VHS-filmerna till
DVD-skivor. Ulf uppger att det kan ta lite tid.
Diskussion om ”TV-rummet” om att tömma rummet och låta bla Mini-Z banan få ligga där.
Tömning av detta rum kommer att ske under en arbetsdag, datum lämnas senare.
11) Nästa möte
14 januari 2010 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.)

