Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2011-09-15
Närvarande:
Sven Jönsson, Lars Mattsson, Håkan Strand, Lars Johansson och Britt Larsson
Frånvarande:
Karin Persson och Eva Björklund
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med korrigeringen att Svampasprinten ändras till
Österlensprinten
4. Ekonomisk redogörelse
LOK stöd från SBF och Trelleborgs kommun har kommit. Klubbens ekonomi är
fortsatt god. Justering av värdet på klubbens aktier i SSR AB och andelarna i Rally
Österlen skall justeras till ”rätt” nivå
5. Rapport Bilkommittéen
Besök på Köpingebro gamla sockerbruk tillsammans med Drifting gruppen och där
finns det stora möjligheter.
Ansökan skickas till Ystads kommun tillsammans med Tomelilla MK
Vikingadansen 2 oktober löper på bra. Idag var det 17 anmälda. Genomgång av
personalbehovet skall göras
Radiostyrt har genomfört en tävling i helgen 10/11 september och fick bra lovord,
samt att där var många tävlande vilket är glädjande
6. Rapport Boulekommittéen
Enligt Karin p, Lars M har pratat med henne på telefon, så ha man inga större
problem, utan allt rullar på lugnt och fint
7. Bordlagda frågor
Till SBF:s 75 års jubileum åker Lars Mattsson. Han får reseersättning och
anmälningsavgiften betald av klubben
TMK uppvaktar med Standar och en bok om Trelleborg (med dedikation)
TMK:s 85 års jubileum och årsmöte äger rum 24 februari 2012. Sven J kollar pris och
lokal.
8. Inkomna skrivelser

Diverse information från SBF om bland annat licenser, ansökan om stipendium och
”regler” för deltagandet i av SBF ej sanktionerade biltävlingar.
9. Kommande aktiviteter
Vikingadansen 2 oktober
Styrelsemöte 13 oktober
Julbordet flyttas till 8 december
10. Övrig
Hemsidan? Vi ”jagar” lämpliga kandidater
Klubbens miljöcertifiering går ut 31 december, nytt kommer och med dessa lite nya
regler
Vi behöver ta bort befintlig häck och köpa en ny, som skall täcka en större yta. Lars M
undersöker
Lars J har skänkt en omgång bärbara telefoner
EM i radiostyrt 2013? Vi undersöker och inbjuder Kaj K att närvara på nästa
styrelsemöte för att precisera vad som krävs av TMK
Nya pumptermosar köps in
Klubbstugans öppethållande bör ses över och gälla från och med årsskiftet, Sven och
Sussi kommer med förslag till nästa möte
Vi behöver köpa in storbilds TV/”kanon”, parabol, Internet och telefon i ett paket,
kanske med ny operatör. Britt L undersöker vad som finns och vad det kostar.
11. Nästa möte
13 oktober klockan 19.00 på klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Vid protokollet

Justering

Anders Anderholm

Lars Mattsson (ordf.)

