Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2010-11-11
Närvarande:
Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders Anderholm, Sven Jönsson, Karin Persson, Lars
Johansson, Eva Björklund och Britt Larsson samt från valberedningen Ulf Malmberg (Karin P
och Eva B ingår även i valberedningen)
Frånvarande:
Ingen
1. Mötets öppnade
Lars M hälsade de närvarande välkomna och speciellt valberedningens medlemmar
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att valberedningens förslag skall diskuteras
under punkten övrigt
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades utan anmärkning
4. Ekonomisk redogörelse
Klubben ekonomi är stabil. Lars M och Britt L har varit i kontakt med Nordea och
flyttat våra konton till Nordea, samt satt större delen av klubbens medel på
räntebärande konto.
5. Rapport Bilkommittéen
Bilkommittéen har haft ett första möte om 2011 års tävlingar, Rally Anderslöv som
skall köras 16 april och Trelleborgs Motorshow 6 juni. Håkan S ser över vårt behov av
skyltar, samt införskaffar nödiga skyltar, redovisning på nästa möte.
Radiostyrdbilsport konstaterar att vår bana är mycket populär, detta innebär att vi
måste göra vissa investeringar. Ny trappa skall vara beställd och på väg. Förarplatsens
golv, tak och vindskydd måste ses över och om nödvändigt förnyas, Lars M och
Håkan S undersöker och rapporterar på nästa möte.
6. Rapport Boulekommittéen
Någon form av ersättning för ”vintervärme” diskuterades, Karin P jobbar vidare med
detta och lämnar ett förslag på nästa möte för beslut. Det är många som ”tränar/spelar”
på vår bana, 17 stycken har i höst ansökt om licens. Kommande tävlingar 19
november Nattaboule och 18 december Juleboule
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
South Swedish Rally AB:s bolagsstämma äger rum 1 december och Anders
Anderholm och Lars Johansson utsågs att representera klubben.
9. Kommande aktiviteter

Månads möte 25 november
Julbord 16 december
Juleboule 18 december
Funktionärskurs, uppgradering av A-licenser på klubbstugan 8 januari mellan 10.00
och 15.00 som hålls av Janne Rydh
10. Övrig
Beslut om inköp av ny dammsugare
Medlemsregistret och medlemskort Lars M jobbar vidare med detta. Beslut tas på
nästa möte
Försäljning av vårt klädförråd på torsdagar genom Eva B försorg, jackor 100:-/st,
långärmade tröjor 50:-/st, piketröjor 50:-/st och t-tröjor 20:-/st
Anders A jobbar vidare med förslag på månadsmöte utanför klubben
Valberedningens förslags gick igenom
11. Nästa möte
Torsdag 9 december klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars M tackade för visat intresse
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