Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2010-10-14
Närvarande:
Britt Larsson, Sven Jönsson, Lars Mattsson, Eva Björklund, Håkan Strand, Lars Johansson
och Anders Anderholm
Frånvarande:
Karin Persson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet som öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med anmärkningen att ”rapport Radiostyrd Bilsport” skall
framgent ingå i ”rapport Bilkommittéen”.
3. Justering av föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning
4. Ekonomisk redogörelse
Klubbens ekonomi är stabil och utvecklas positivt. Diskussion om hur vi skall förvalta
våra pengar på bästa sätt. Lars Mattsson och Britt Larsson fick i uppgift att komma
med förslag till nästa möte
5. Rapport Bilkommittéen
Arbetet med Rally Anderslöv 2011 fortgår.
Magnus Hägg vann B-förar Cupen och var 3:a i Rally DM. Grattis Magnus!
Inom några veckor sammanträder Bilkommittén för att fördela arbetsuppgifterna.
Radiostyrd Bilsport genomförde en fullt godkändtävling 11-12 september, dock
saknades en del funktionärer som lovat ställa upp.
6. Rapport Boulekommittéen
Enligt besked från Karin P så fungerar allt bra. Förslag att Vinterspelarna bör betala
10:- per deltagare och gång för att täcka våra värmekostnader. Lars M pratar med
Karin P om detta och beslut tas på nästa styrelsemöte.
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
Inga
9. Kommande aktiviteter
Ytterligare städdag planeras i höst.
Förslag på olika månadsmötes aktiviteter diskuterades. Anders A kommer med förslag
på aktiviteter på nästa styrelsemöte.
10. Övrig

Inventering av Klädförrådet göra av Eva B och beslut tas på nästa styrelsemöte om
eventuell utförsäljning och till vilka priser.
Beslut om inköp av mobiltbredband för 99:-/månad, Jan-Åke Berlin ordnar detta.
Medlemskort i format ”kreditkort” kan tas fram till en kostnad av cirka 15:- per kort.
Lars M jobbar vidare för att hitta andra lösningar och lämnar besked på nästa
styrelsemöte.
Uppgradering av klubbmedlemmarnas A-licenser skall ske under januari med hjälp av
Janne Rydh. Vilken dag beslutas på nästa styrelsemöte.
Inköp av dammsugare behöver göras Håkan S undersöker och lämnar förslag på nästa
styrelsemöte.
Valberedningen kallas till nästa styrelsemöte, Anders A ombesörjes att de kallas.
11. Nästa möte

Torsdag 11 november klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars M tackade för visat intresse.
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