Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2011-01-13
Närvarande: Sven Jönsson, Karin Persson, Lars Johansson, Britt Larsson, Lars Mattsson,
Håkan Strand och Anders Anderholm samt Ulf Malmberg från valberedningen
Frånvarande: Eva Björklund
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till första mötet på år 2011 och förklarade mötet
för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att valberedningen redovisar under punkten
övrigt
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
4. Ekonomisk redogörelse
Enligt en första kontroll så kommer 2010 att ge ett bra överskott. Större delen av
klubbens tillgångar finns numera på räntebärande konton.
5. Rapport Bilkommittéen
Rallysektionen rapporterar att arbetet med Anderslövsrallyt rullar på. En ”kollision”
kommer att ske mellan Trelleborgs Motorshow och SSR 2011, då några funktionärer
är engagerade i SSR och kan inte vara med på Trelleborgs Motorshow, bilkommittén
uppmanas att tänka på detta när de olika cheffunktionerna tillsätts.
Radiostyrd bilsport ej närvarande
6. Rapport Boulekommittéen
Har börjat spela måndagar och torsdagar med stort antal deltagare. Utbytet med
Tjeckien fortsätter med att TMK folk åter till Tjeckien i samband med Kristi
Himmelsfärds helg. Under våren kommer man att anordna regeltolkningsträffar.
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
Dokumentation från SBF med anledning av att förbundet fyller 75 år i år.
9. Kommande aktiviteter
Styrelsemöte 10 februari, Södra BF:s årsmöte 19 februari i Malmö, TMKs årsmöte
torsdag 24 februari klockan 19.30.
10. Övrig

Valberedningen är klara med sitt arbete till 97 %, bara några små frågetecken kvar.
Ansvariga för respektive kommittéer och sektion tar fram verksamhetsberättelse och
skickar dem till Anders A
Vi tar fram ett trevligt standar som Boule kan ha med till Tjeckien, Lars M ordnar.
Priser till årsmötet tas fram av Lars M
Bil- och Boulekommittéen måste snarast ta fram respektive årets funktionär
Håkan S undersöker om vi kan hitta någon som kan ta över arbetet med vår hemsida.
Anmälan till årsmötet måste vara Lars M tillhanda eller uppskrivet på listan på
klubbstugan senast 17 februari.
11. Nästa möte

Torsdag 10 februari klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars M avslutade mötet

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm

Lars Mattsson (ordf.)

