Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2011-04-28
Närvarande:
Håkan Strand, Britt Larsson, Lars Mattsson, Karin Persson, Eva Roskvist, Sven Jönsson och
Anders Anderholm
Frånvarande:
Lars Johansson
1. Mötets öppnades
Lars Mattsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Justering av föregående protokoll gjordes
4. Ekonomisk redogörelse
Överföring av pengar har skett till spärrade och räntebärande konton. Klubbens
ekonomi är fortsatt god.
Nytt redovisningssystem håller på att läggas in.
5. Rapport Bilkommittéen
Rally:
Rally Anderslöv genomfördes på ett mycket bra sätt. Återställningen gjordes med
hjälp av Hemvärnet till en billig peng. Boende och tävlande var mycket nöjda med hur
allt genomfördes. Eftermötet äger rum 5 maj.
På Trelleborgs motorshow 6 juni kommer vi att bara delta med utställning och
uppvisning av bilar och vår verksamhet.
2 oktober kör vi Vikingadansen på öster i Trelleborg
Radiostyrd bilsport:
Sammankallar till ett möte och rapport på nästa styrelsemöte.
6. Rapport Boulekommittéen
Träning pågår för fullt. Seriespel och byaboulen startar i maj. Resa till Tjeckien 2 – 5
juni. Standar och plakett som gåva till våra värdar beställs av Lars Mattsson
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
SBFs verksamhetsberättelse och underlag för klubbens årsrapport till SBF. Rapporten
skall vara inne senast 1 juni.

9. Kommande aktiviteter
5 maj eftermöte Rally Anderslöv
12 maj Byaboulen
14 – 15 maj städdagar
26 maj styrelsemöte
2 – 5 juni SSR
6 juni Trelleborgs Motor Show
10. Övrig
Hemsidans överflyttning är på gång till ny webb ansvarig
Medlemsregister är på gång, Eva R jobbar vidare med idéer och utreder hur vi enklast
kan regissera medlemmarna
Inköp av dunkar och drivmedel till våra trädgårdsmaskiner skall göras.
Idéer om hur vi till nästa år skall fira klubbens 85 års födelsedag.
11. Nästa möte
26 maj klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars Mattsson tacke för visat intresse

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm

Lars Mattsson (ordf.)

