Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2011-08-16
Närvarande: Lars Mattsson, Håkan Strand, Sven Jönsson, Eva Roskvist, Anders Anderholm
och Kaj Koivuranta, från Radiostyrd bilsports sektionen
Frånvarande: Karin Persson, Lars Johansson och Britt Larsson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade de närvarnade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Justering av protokoll gjordes
4. Ekonomisk redogörelse
Kassören var inte närvarande, men en skriftlig rapport delades ut och mötet
konstaterade att klubbens ekonomi är till fredställande
5. Rapport Bilkommittéen
Bil: Rally Österlen lever vidare och det ger ett visst överskott. Rally Österlen kommer
att köras som historiskt 5 maj 2012. Svampasprinten kördes 14 augusti var bra
genomförd och välbesökt. Nästa tävling på gång är Vikingadansen som körs 2 oktober
med i stort sett samma utförande som 2010. Vi skall påbörja ett drifting samarbete
med Tomelilla.
Nästa år kör vi Vikingdansen som Trelleborgs Motorshow 6 juni, med utökat
samarbete med kommunen.
Radiostyrt: Banan skall vara klar till tävlingen 10 – 11 september. Lasse J tar kontakt
med Sven och Kaj beträffande fika. Kaj återkommer till Lars M angående priserna.
6. Rapport Boulekommittéen
Ingen närvarande
7. Bordlagda frågor
75 års festen för SBF, skall vi näravara? Vi måste börja planera för TMKs 85 års dag i
februari 2012 kom med idéer.
8. Inkomna skrivelser
Räkningar från Telia, Folksam och Årets Bilsport samt inbjudan till SBF:s 75 års fest
9. Kommande aktiviteter
Radiostyrt 10 – 11 september
Vikingadansen 2 oktober

10. Övrig
Vi deltar på palmfestivalen, visst problem med bemanningen.
Vi har personal från frivården som gör trädgårdsarbete för oss och vi måste öppna/
stänga på tisdagar och torsdagar, behövs göra ett schema för detta. Kaj åtar sig att
öppna.
Inköp av däck till gräsklipparen har gjorts för cirka 800:11. Nästa möte
Torsdagen 8 september klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson tackade för visat intresse och avslutade mötet
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