Minnesanteckningar fört vid Klubbmöte i TMSK 24:e oktober 2012
Närvarande: Anton Larsson, Johan Landenius, Jens Klase, Anton Josefsson, Paul Ljunggren,
Örjan Johansson, Rasmus Åström, Henrik Landenius, Micke Wallin, Tobias Wallin, Timmy
Wallin, Ninni Wallin, Simon Åkesson, Sebastian Lembke, Robin Lind, Josefine Carlberg,
Peter Rundberg, Simon Rundberg. Malin Landenius, Oliver Granström, Göran Landenius
Gäst: Åke Gustavson ordförande i föreningsnämnden

§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden Sebastian L hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Ekonomiavstämning
Ordföranden redovisade resultaträkningen per 2012-10-07. Resultatet visar på mycket
glädjande siffror bl.a. har medlems- och träningsavgifter vida överstiget budget. För
budgetposten för Ej beslutade kostnader (grus, diesel etc.) återstår ca 2000 kronor. Orsaken
till ett så bra resultat är det stora engagemang som finns hos medlemmarna i klubben för att ha
en spännande och bra motocrossbana..
§ 3. Nya medlemmar
Vid dagens datum har klubben 116 stycken medlemmar. Förra året var medlemstalet 49
stycken. År 2010 var antalet 51 stycken.
§4. Träningsvärdar
Mötet godkänner förslaget att banan stänger den 4/11 för säsongen. Det innebär att det är två
lördagsträningar kvar. Träningsvärdar anmäler sig till Yngve spontant.
Vid avstämningen den 5/10 har klubben haft totalt 75 stycken träningstillfällen. I snitt har det
varit 13 stycken deltagare per träningstillfälle. Totalt har det varit 198 olika förare som har
kört på banan.
§ 5. Banchefer hjullastare
Banbesiktning har skett i veckan. Visa vallar skall tas ner. Staketet skall ordnas till. Vi får
anlägga ett enklare platåhopp mot att vi visar upp foton när det är klart för godkännande.
Hjullastaren fungerar bra.

§ 6. Medlemsförslag på förbättringar avstämning

Dikning: Behöver utföras innan vintern. Förslag har inkommit om att införskaffa en
bärbar pump för att pumpa bort regnvatten från banan där det ej naturligt kan rinna till
diken. Den utsedda dikningskommittén har inte inkommit med förslag till
dikningsåtgärder. Här behövs ett omtag inför nästa säsong
Ett annat förslag som kommit är för att undvika damm och sandflykt vore det bra om
det fanns ett par grävda pumpbrunnar med sprinklersystem etc. Ett eller ett par
vattenmagasin kan behöva anläggas. Dessa urgrävningsmassor kan sedan med fördel
läggas ut på banan. Bra förslag som vi behöver arbeta vidare med.
Farliga träd: Besiktningsmannen fann inga farliga träd
Motivera: Ordföranden hör efter igen.
Nya eller ändra hopp: Ordföranden kontaktar LBC om att vi tar emot bra
överskottsmassor liksom beställer grus till kommande banfixardag.
Träningsläger: Se särskild punkt
Klubbstugan: Norra gaveln akut behov av renovering. Inget är gjort därför behövs det
skyddsskivor nu. Banfixardag.
§ 7. Banfixardag
Klubbmötet beslutade att ha banfixardag söndag 4/11 kl.09.00.
§ 8. Banbesiktning
Klar, se ovan.
§ 9. Träningsläger intresseförfrågan
Förhandsanmälan, inget bindande, 11 stycken anmälde sitt intresse. Vi kan max vara ca 15
stycken på träningslägret en lördag under våren. Kostnad 200 kronor inklusive lunch per
förare . Yngve lägger ut denna information på hemsidan. Göran återkommer med datum och
definitiv anmälan. Mer info kommer senare.
§ 10.Valberedning
Mötet valde Johan Landenius till att utgöra valberedning inför årsmötet 2013. Anmäl dig till
honom om du är intresserad av någon uppgift i klubben eller kandiderar till någon post i
styrelsen. Roger Martinsson och Johan Krantz har anmält att de vill sluta som
styrelseledamöter 2013. (Desto fler vi är ju roligare har vi)
§ 11. Årsmöte
Mötet beslutade att årsmöte blir söndag 3:e mars 2013. Plats bestäms senare.

§ 12. Övriga frågor

Medlemmarna tog upp frågan om klubben kan anordna interna avancerade träningar under
ordnade former. Förslagsvis att under 4-5 stycken lördagar under säsongen mellan exempelvis
kl.11-13. Öva gemensam start och köra 4-5 varv i två heat. Då behöver vi besätta samtliga
flaggposter ca 15 stycken av säkerhetsskäl etc. Samtliga förare ställer sig bakom förslaget.
Ett till förslag är att samla ihop oss och åka till Kungseken när de har onsdagscup. Där kan vi
ha ett eget klubbmästerskap i deras regi.
Frågorna återkommer på årsmötet.
§ 13. Klubbavslutning
Under kvällen har Malin på den ’’stora’’ bildskärmen visat ett axplock bilder/film tagna på
Mörkeskog under säsongen.
Även bilder på kvällens förare har visats för framröstning av Årets bild.
Innan prisutdelning serverades smörgåstårta i två varianter från Nabbens Rökeri. Till kaffet
och kakan utdelades priser stort grattis till:
Årets Senior Herr, flest träningspass
1:a Oliver Granström med 43 tillfällen
2:a Anton Josefsson med 39 tillfällen
3:a Robin Lind med 33 tillfällen
Årets Senior Dam, flest träningspass
1:a Josefine Carlberg med 23 tillfällen
Årets Junior pojkar, flest träningspass
1:a Simon Gidö Rundberg med 21 tillfällen
Årets Junior tjejer, flest träningspass
1:a Malin Landenius med 7 tillfällen
Årets Banvärd
1:a Sebastian Lembke med 8 tillfällen
För information:
2:a Jens Klase med 7 tillfällen
3:a delad mellan Micke Wallin och Yngve Åkesson med 6 tillfällen.
Årets bild

Anton Larsson
§ 14. Mötets avslutning
Föreningsnämndens ordförande Åke Gustavsson tackade klubben och var glad för att klubben
utvecklats och har så många ungdomar engagerade och lyckade oss lycka till i fortsättningen.
Ordföranden Sebastian Lembke tackade alla som kom och avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna
Göran Landenius

