Minnesanteckningar fört vid Klubbmöte i TMSK den 16/8 2012
Närvarande: Johan Cederlund, Anton Larsson, Johan Landenius, Mikael Josefsson, Jens
Klase, Anton Josefsson, Paul Ljunggren, Örjan Johansson, Rasmus Åström, Henrik
Landenius, Micke Wallin, Yngve Åkesson, Sebastian Lembke, Göran Landenius
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden Sebastian L hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Ekonomiavstämning
Yngve redovisade resultaträkningen per 2012-08-11 som också delades ut. Förväntat resultat
bättre än budget. Glädjande att klubben får in LOK bidrag.
S. L har nyligen sålt den gamla hjullastaren BM 846 för begärt pris 10 00 kronor.
§ 3. Nya medlemmar
Vid dagens datum har klubben 98 stycken medlemmar T.o.m. den 4:e augusti har det varit 51
stycken träningstillfällen med ett snitt på 12 stycken aktiva förare per tillfälle.
§4. Träningsvärdar
Det optimala vore att få träningsvärdar säsongen ut. Alla försöker hjälpa till att få ut
budskapet till medlemmarna.
Delad körning gäller för att förhindra onödiga olyckor. Maskiner upp till 85cc kör varje hel
timme. Större 125cc och uppåt varje halv timme.
Miljömattor skall användas.
Y. Å införskaffar en utvändig klocka som träningsvärden hänger på klubbhuset för att förarna
skall kunna se tiden. OBS: klockan tas in efter varje träning.
§ 5. Banchefer hjullastare
S. L meddelar att Rasmus Åström och Oliver Granström tackat ja till att bli t.f. banchefer fram
till årsmötet nästa år. De får samtidigt mandat att tanka diesel mot kvitto
§ 6. Medlemsförslag på förbättringar avstämning
Dikning: Klubbmötet avvaktar dikningskommitténs arbete.
Farliga träd: Klubbmötet avvaktar kommande banbesiktning.
Farliga stenar: Plockas bort vid nästa banfixardag.
Nya eller ändra hopp: Om ett nytt hopp skall byggas görs detta i slutet av säsongen
och precis innan kommande banbesiktning. Stuphoppet bör justeras och bli ett

platåhopp. S. L kollar med besiktningsman om det är ok att göra det innan
banbesiktning. Flaggpost nr 13 skall byggas upp och placeras mer ut från banan.
Skyltar motorbana: G. L införskaffar en skylt med texten Motorbana.
Flaggstänger: Begagnade flaggstänger fanns inte att tillgå.
Skyddstaket: Sönderkörda staket måste byggas upp igen. Görs på nästa banfixardag.
Klubbtröjor: Klubbmötet avvaktar prisförslag från Josefine.
Klubbstugan: Norra gaveln akut behov av renovering. Y. Å öppnar konto på
Byggvaruhuset. Arbetet utförs på kommande banfixardag. G. L tillfrågar Robin om
målning.
Övriga förslag:
o Målsman till mindre barn på lilla banan måste vara kvar och ta hand om sitt
barn. Ingår inte i träningsvärdens uppgift.
o Klubbens två småmaskiner som förnärvarande är sönder bör säljas eventuellt
ses över innan försäljning. Inget beslut togs.
§ 7. Banfixardagar 2012 förslag på datum
Klubbmötet beslutade att ha banfixardag söndag 26/8 kl.09.00 samt eventuellt veckan efter
söndag 2/9 kl.09.00
§ 8. Banbesiktning
S. L återkommer med lämpligt datum efter att ha rådfrågat besiktningsmannen.
§ 9. Träningsläger intresseförfrågan
Klubbmötet har intresse av att ha ett träningsläger en lördag under hösten. Kostnad 200
kronor inklusive lunch per förare . G. L återkommer med datum.
§ 10. Säsongsavslutning / Klubbmöte
Klubbmötet bestämde att vi skall ha en säsongsavslutning med klubbmöte. Intresseanmälan
behövs för att boka rätt lokal och mat. Förslag på lokal Korsvirkeshuset, Giffarnas klubbhus
samt Klosterruinen. Datum bestämdes till onsdag 24 oktober. Styrelsen arbetar vidare med
frågan och återkommer.
§ 11. Övriga frågor
Grus behöver beställas till banfixardagen. Y.Å
§ 12. Mötets avslutning
Mötet avslutas med Cola och bullar.

Vid pennan
Göran Landenius

