Styrelsemöte Trelleborgs Motorklubb 2011-11-24
Närvarande: Lars Mattsson, Håkan Strand, Anders Anderholm, Sven Jönsson, Karin Persson
och Britt Larsson
Frånvarande: Eva Roskvist och Lars Johansson
1. Mötets öppnade
Lars Mattsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Justering av föregående protokoll
Justering av föregående protokoll gjordes med följande justering; Punkt 10 ändras
Willys till City Gross.
4. Ekonomisk redogörelse
Klubbens ekonomi är god. En allmän diskussion angående hur mycket och vilka
medel skall stå på räntebärande konton. Lars Mattsson och Britt Larsson försöker få ut
det mesta av detta.
5. Rapport Bilkommittéen
Bil: Dags att börja jobba med nästa års tävlingar, framför allt Anderslövsrallyt som
ligger närmast i tid. Följande tävlingar kommer att genomföras under 2012, där
klubben är huvudansvarig eller delansvarig: 14/4 Rally Anderslöv, 5/5 Rally Österlen,
17-10/5 South Swedish Rally och 6/6 Vikingadansen/Trelleborgs Motor Show
Radiostyrt: Arbetet pågår med att ta fram en budget och planlägga personalbehovet,
för ett eventuellt EM 2013/14
6. Rapport Boulekommittéen
Det ”rullar” på och nästa tävling är den 17 december.
7. Bordlagda frågor
Intet
8. Inkomna skrivelser
South Swedish Rallys årsstämma, beslöts att Anders Anderholm och Lars Johansson
representerar Trelleborgs Motorklubb.
9. Kommande aktiviteter
Julbord 8 december, anmälan senast 1 december på klubben eller till Lars Mattsson,
priset för julbordet är satt till 50:- per person.
12 januari 2012 styrelsemöte
24 februari 2012 TMKs årsmöte och 85 årsfest

10. Övrig
Snöskottning bör ske på måndagar, onsdagar och torsdagar samt på söndagar. Lasse
Mattsson undersöker förutsättningarna och kostnaderna.
Priset för de medlemmar som önskar gå på årsfesten och 85 års jubileum kommer att
vara max 200:Förslag till motion från Anders Anderholm avseende kravet att namnunderskrift måste
skrivas på anmälan som är gjord på elektroniskt väg. Behandlas av styrelsen på nästa
styrelsemöte.
Lasse Mattsson kollar om det finns effektiva och billiga dieselaggregat för
uppvärmning av ladan.
Anders Anderholm kollar hur får man OCR nummer och vad kostar det, samt tar reda
på vad det kostar att tillverka medlemskort, modell kreditkort.
11. Nästa möte

Torsdag 12 januari klockan 19.00 på klubbstugan.
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades och Lars Mattsson tackade för visat intresse.
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