Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2010- 02- 11
Närvarande:
Lars Mattsson, Sven Jönsson, Karin Persson, Håkan Strand, Eva Björklund, Britt Larsson och
Lars Johansson
Ej närvarande:
Anders Anderholm,
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 godkändes utan anmärkning.
4) Ekonomi
Den årliga revisionen pågår därav är böckerna låsta. Revisorerna har inte haft något speciellt
att anmärka på utöver att varje inköp ska hänvisas till aktuellt protokoll. Planerat är att vi ska
byta redovisningssystem nu år 2010. Ekonomin är stabil.
5a) Rapport Bilkommittén
Vi arbetar aktivt med markägarna inför Anderslövs Rallyt för tillståndet hos Länsstyrelsen ska
vara inne snart.
Rally Österlen är nästan helt klart, vi väntar endast svar från en vägförening.
Swedish South Rally är sträckan helt klar.
Södra BF ska vara med på Motorshowen den 6 juni. Nybilsförsäljarna vill också vara med och
önskar finna plats på Stortorget. Vi har fått en förfrågan om vi kan tänka oss ha en annan
placering denna dag, vilket vi inte har accepterat. Dragracingbilarna är helt klara inför den 6
juni 2010
5b) Rapport Radiostyrt
Inget finns för tillfället att rapportera
6) Rapport Boulekommittén
Allt fungerar bra. Vi har varit lite på Trelleborgs Gummi och spelat.
7) Bordlagda frågor
Beslut tas att Sponsorhusets klubbshop ska dras igång med ett pålägg på 20 %.
8) Inkomna skrivelser
Årsmöteshandlingar från Södra Bilsportsförbundet.

9) Kommande aktiviteter
18 februari 2010 Årsmöte kl 19.30 med därefter ett konstitutionsmöte.
27 februari Bouletävling
10) Övrigt
”Kontantkort för bredband” verkar inte vara en bra lösning för oss på klubben. Vi avvaktar
lite gällande en snabbare bredbandsuppkoppling.
Ulf som ska överföra VHS till DVD/CD kom med frågan om vi kunde tänka oss förvara
skivorna i det planerade TV-skåpet istället för i arkivet. Idén är bra men om förvaringen
kommer att vara i TV-skåpet eller i ett separat skåp bredvid får vi se över vid aktuellt tillfälle.
11) Nästa möte
18 februari 2010 med den nya styrelsen efter årsmötet.
12) Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justerat

Eva Björklund (Ers.)

Lars Mattsson (Ordf.)

