Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2010-03-11
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
Ekonomin är stabil.
5a) Rapport Bilkommittén
 Det är osäkert med vädret den 10 april men en lösning är att åtminstone köra sträckorna
1 gång. Bemanningen är klar.
 Lars Mattsson har haft ett möte med Cityledaren Johan Kristiansson angående 6 juni –
det blir samma upplägg som förra året. Där är vissa ändringar på gång men i dagsläget
saknar vi fullständig information. Funderingar finns om Biblioteket kan fungera som
sekretariat. Nybilsutställning är på gång. Eventuellt går sträckan från Sjöviksvägen ända
till Pergo.
 Tillståndsansökan är inlämnad till Länsstyrelsen gällande den 8 maj. Vissa delsträckor
behöver bemanning.
5b) Rapport Radiostyrt
Inget finns för tillfället att rapportera
6) Rapport Boulekommittén
Alla är lika glada som vanligt!
7) Bordlagda frågor
Saknas bordlagda frågor.
8) Inkomna skrivelser
Inga kända skrivelser har inkommit.

9) Kommande aktiviteter
15 mars Styrelsemöte/Boule
25 mars Månadsmöte – anmälningsplikt
27 mars Boule tävling
10 april Anderslövsrallyt
10) Övrigt
 I fortsättningen kommer det ligga blanketter som ska fyllas i, varenda gång vi har möte.
På denna blankett ska namn och personnummer fyllas i – oavsett ålder. På detta sätt kan
vi få bidrag från SISU. Så det är viktigt att vi fyller i dessa blanketter.
 Vattenpumpen har slutat att fungera. Beslut är taget gällande inköp av vattenpump.
Kostnaden beräknad till 2 280 Skr – utlägg av Lars Mattsson. Kompensation från
Kommunen kommer att ske men installationen får vi själva bekosta.
 Beslut är taget att toaletterna måste iordningsställas. De rinner hela tiden och är i dåligt
skick. Prisuppgift ska inhämtas från Håkan Lövgren. Skillnaden på kostnaden att laga
toaletterna eller att köpa nya är inte stor.
 Beslut är taget att inköp av ny kopiator ska ske då inga av de andra fungerar. Det blir
mer ekonomiskt att köpa en ny. Lars M. har sett sig omkring och de hade tex ett
erbjudande som gällde tom den 12 mars på en kopiator/scanner för 1 699 Skr. Lars ska
jobba vidare med prisuppgifter.
 Förslag har inkommit att bjuda in ”Frödamen” – ingen kostnad för detta. Vi ska försöka
få Frödamen hit i samband med loppis. Vi måste börja samla ihop loppis prylar. Förslag
finns även att få Frödamen som en aktivitet på ett månadsmöte ev. i april.
 3 sjuksystrar vill hyra lokalen för att ha små kurser på kvällstid: 26/4, 27/4, 2/5,5/5 och
6/5. Kurserna handlar om Diabetes och ledproblem. De beräknar ha 20 deltagare åt
gången och kurserna varar ca 2 timmar/gång. Beslut tas att de får hyra lokalen för 100
Skr/gång. Håkan Strand utses vara ansvarig.
 Bilbingo – Kommunen har hand om detta tillstånd. Vi ska fundera vidare då platsfrågan
är ett problem.
 Debutantkurs? Funktionärskurs innan vi kör? Kanske dessa kan kombineras. Vi
funderar vidare.
11) Nästa möte
15 april 2010
12) Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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