Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2010-09-09
Närvarande:
Håkan Strand, Karin Persson, Sven Jönsson, Lars Mattsson, Lars Johansson och Anders
Anderholm
Frånvarande:
Britt Larsson och Eva Björklund
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson förklarade mötet öppnat och hälsade all välkomna efter en skön
sommar.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning
4. Ekonomisk redogörelse
Då kassören inte var närvarande gjordes bara en enklare genomgång, men än en gång
kan styrelsen konstatera att ekonomin är god. Dock måste vi se till att vi får det nya
bokföringsprogrammet på plats omgående.
5. Rapport Bilkommittéen
TMK har hjälp Arlöv på deras tävling.
Arbetet har börjat med Anderslövsrallyt 2011
Drifting? Inget svar från kommunen, men vi ”gå på” dem igen
6. Rapport Boulekommittéen
Städdag 25/9
Besök av tävlande från Tjeckien 29 september
Under 2011 vill man spela måndag och torsdag
Kommer troligen att ta upp seriespelet igen
7. Rapport Radiostyrd Bilsport
Radiostyrdbilsport kör tävling 11 – 12 september cirka 25 deltagare per dag
8. Bordlagda frågor
Intet
9. Inkomna skrivelser
Information från SBF om att SBF fyller 75 år 2011 och olika aktiviteter i samband
med detta
Genom Bilsport online kan vi själva spärra och öppna licenser för vår medlemmar,
kontroll av medlemsregistret bör göras snarast
Bidrag från kommunen med 7 500 och från RF med 11 200 är att vänta

10. Kommande aktiviteter
Radiostyrds tävling 11 – 12/9
Boule spel mot Tjeckien 29/9
11. Övrig
Dator- och bredbandsfrågan utreds av Lars Johansson, som även tar fram prisförslag
till nästa möte
Nya medlemskort med hjälp av Resultatservice, Lars Mattsson utreder och presenterar
det på möte, då även prisbilden skall vara klar
Städning i ladan
Uppgradering av klubbmedlemmarnas A-licenser bör göras, Lars Mattsson undersöker
med Södra BF och lämnar besked på nästa möte
Städ och fest dag 9 oktober
Informera på hemsidan om städ- och festdagen, anmälan på lista på klubben senast
30/9
12. Nästa möte
14 oktober klockan 19.00 på klubbstugan
13. Mötets avslutande
Lars Mattsson avslutade mötet och tackade för visat intresse
Vid protokollet
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