Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2011-10-13
Närvarande:
Lars Mattsson, Britt Larsson, Eva Björklund, Sven Jönsson, Håkan Strand och Anders
Anderholm, samt Kai Koivuranta under punkt 5.
Frånvarande:
Karin Persson och Lars Johansson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Justering av föregående protokoll gjordes
4. Ekonomisk redogörelse
Som vanligt rapporterade kassören att klubben ekonomi är god. Några större rörelser
har inte skett, bortsett från att intäkter och utgifter från Vikingadansen har redovisats,
dock kvar står några poster varför slutresultatet inte fanns att tillgå
5. Rapport Bilkommittéen
Vikingadansen genomfördes utan problem. Alla, domare, tävlande och funktionärer
var nöjda med tävlingen. Det testades nya skyltar (rödvit vinkelpilar), som vi fått från
Rally Deutschland och det var positivt med dessa.
SSR har planer på att bli en deltävling i IRC från och med 2013.
Årsstämma i SSR 6 december, Anders A och Lars J representerar klubben.
Tävlingsdag för Vikingadansen 2012 är sökt till 6 juni.
Radiostyrdbilsport presenterade ett förslag om att vi skall sök EM för 2014.
100 – 125 startande under en vecka i början av augusti 2014. En GP tävling i början av
augusti 2013 med cirka 50 startande. Funktionärs åtgång cirka 40 personer per dag.
Kai K redogjorde för förutsättningarna och kommer till nästa möte presentera att
genomarbetat förslag. Där efter tar styrelsen beslut om vi skall gå vidare eller inte, för
här måste kommun och näringsliv bli aktiverade.
Styrelsens inriktning är att vi skall köra EM i Radiostyrdbilsport 2014.
6. Rapport Boulekommittéen
Karin P har meddelat Lars M att några större saker inte är på gång, mer än att man
kommer att spela julboule 17 december.
7. Bordlagda frågor
Intet

8. Inkomna skrivelser
SSR:s årsstämma 6 december i Ljungby
9. Kommande aktiviteter
Eftermöte för Vikingadansen 27 oktober klockan 19.00
Styrelsemöte 17 november klockan 19.00
Julbord 8 december klockan 19.00
Årsmöte fredag 24 februari klockan 18.30 på Odd Fellow i Trelleborg
85 års fest fredag 24 februari klockan 20.00 på Odd Fellow i Trelleborg
10. Övrig
Eva B visade våra möjligheter att få 1 % återbäring på allt som klubben och
medlemmarna köper på Willys i Trelleborg. Styrelsen beslöt att vi tester detta och ser
vad det kan ge.
Beslut tas på nästa möte om eventuell subvention av kostanden på årsmötet, Lars M
och Sven J träffar krögaren och får en prislapp för cirka 60 personer.
11. Nästa möte

Torsdag 17 november klockan 19.00 i klubbstugan
12. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade mötet avslutat
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