Protokoll fört vid styrelsemöte i TMSK den 3 juli 2012.
Närvarande: Sebastian Lembke, Yngve Åkesson, Örjan Johansson, Göran Landenius

§ 1. Mötets öppnande
S. L hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes S.L
§ 3. Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare och protokolljusterare valdes G. L resp. Ö. J och Y.Å.
§ 4. Mötets utlysande
Styrelsemedlemmarna förklarade att mötet blivit utlyst i rätt ordning.
§ 5. Dagordning
Dagordningen godkändes med vissa kompletteringar.
§ 6. Ekonomi / Budgetuppföljning
Y. Å redovisade fortsatt positiv resultaträkning, se bilaga. Per 2012-07-02 är resultatet +
39 600 kronor. I resultatet ingår posten Ej beslutade kostnader för verksamhetsåret med
15 000 kronor.
§ 7. Medlemmar
Y. Å redovisade att medlemstalet i klubben nu är uppe i 88 stycken. Förra året var siffran 49
stycken. Hittills har det varit 37 stycken träningstillfällen med ett snitt på 11 stycken aktiva
förare per tillfälle.
§ 8. Planerade klubbmöten
För att alla skall kunna vara med och påverka behöver våra klubbmöten bestämmas i god. Det
bestämdes att nästa klubbmöte blir torsdag 16/8 kl. 18.30 i klubbstugan.
Säsongsavslutning/klubbmöte blir onsdag 24/10 kl. 18.30 plats bestäms senare.
G. L anslår på klubbstugan. Y. Å anslår på hemsidan.
§ 9 Hemsidan/Facebookgruppen.
Y. Å kontrollerar om Enduro MXs länk till vår hemsida har felaktiga uppgifter angående våra
öppettider på banan.
Facebookgruppen har nu 126 stycken medlemmar.
§ 10 Avstämning § 9 och § 10 från klubbmötet den 17/5
§ 9 Verksamhet resterande del av 2012
Motivera AB. S. L tar kontakt och återrapporter till styrelsen senast 13/8.

§ 10 Medlemsförslag
Dikning / Dränering
Dikningskommittén har inte inkommit med något kostnadsförslag till styrelsen. G. L
kontaktar J. D för att ha det framme senast till den 13/8.
Farliga träd
De farliga träd som av säkerhetsskäl behöver avverkas skall identifieras och märkas med
24MX band. G. L kontaktar de förare som tidigare anmält saken för att sätta upp banden.
Därefter kontaktar S. L kommunansvarige.
Nya eller ändra hopp
Förslag på banändring/hopp skall vara styrelsen tillhanda senast 13/8. Banbesiktning kommer
att ske i år. S. L kontaktar besiktningsman om när besiktning senast kan ske. G. L anslår i
klubbstugan att förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 13/8. Y. Å gör detsamma på
hemsidan.
På nästa banfixardag måste flaggposter, exempelvis post nr.13, kompletteras eller byggas upp
för att vi skall bli godkända av besiktningsmannen.
Skyltar motorbana
Inget besked från A. M har inkommit. G. L kontaktar honom för besked. A. M återrapporterar
till styrelsen senast den 13/8.
Vid olyckshändelsen (R. L) för en tid sedan hittade inte ambulansen fram utan stod vid
infarten från Blomstermålavägen tills de upptäckte våra vinkningar från banan.
Innan skyltar kommer upp måste vi därför införa följande rutin:
Träningsvärd ansvarar för att en person beger sig till infarten vid Blomstermålavägen
och visar ambulansen in till banan.
Vid kontakt med SOS Alarm är adressen till banan:
Intill AVFALLSANLÄGGNINGEN MÖRKESKOG MÖNSTERÅS
Flaggstänger
A. R har meddelat att inga flaggstänger fanns att tillgå.
Skyddsstaket
Har åtgärdats vid banfixardag.
Klubbtröjor
Inget besked från J. C har inkommit. G. L kontaktar henne för besked J. C återrapporterar till
styrelsen senast 13/8.
§ 11. Banfixardag
Den 1:a juli anordnade ett par medlemmar en banfixardag. Ett bra initiativ för att ha
underhållen bana nu när andra banor runt om är stängda. Bancheferna Ö. J och D. H blev
dock informerade i ett sent läge vilket inte är rätt.

I framtiden måste bancheferna informeras i god tid. Frågan tas upp på nästa klubbmöte.
Kommande banfixardagar under hösten kommer att bestämmas på klubbmötet den 16/8. Då
kan vi också besluta när vi önskar ha besiktning av banan.
§ 11 A. Banchefer / Hjullastaren
För att undvika att ovana maskinförare gör misstag som kan föranleda olyckor är det
nödvändigt att bancheferna utser hjullastarförare som har godkänt förarbevis för denna
maskintyp. Inga andra får köra maskinen.
Till nästa årsmöte behöver tf banchefer utses. Daniel Helgesson har bett att få lämna sitt
uppdrag. Styrelsen passar på att tacka honom för ett förtjänstfullt arbete som han har lagt ner
under åren.
S. L kontaktar Oliver Granström och Rasmus Åström om de är villiga att vara tf banchefer.
Transmissionsoljan i den nya maskinen läcker ut. Ö. J har sökt efter en gummiexpander men
som tyvärr inte går att köpa på marknaden. Ö. J har då istället studerat hur det ser på andra
maskiner och tillverkat en sådan gummiexpander som förhoppningsvis blir bättre än
originalet.
En förarinstruktion skall monteras i maskinen. Ö. J ordnar detta.
§12. Klubbstugan
Det är ett stort behov av panelbyte på del av norra gaveln samt utvändig målning inklusive
fönster hela huset. Ett arbete som behöver utföras på nästa banfixardag.
§ 13. Träningsläger
Pontus Pettersson från OMSK, har varit och kört hos oss, undrar om vi är intresserade av att
ha ett klubbläger, en lördag, i höst på vår bana. Pontus har stor erfarenhet från motocross.
Antalet förare max 15 stycken. Kostnad 200 kronor inklusive lunch.
G. L kontaktar Pontus och ber om program till nästa klubbmöte då förslaget ställs fram till
förarna.
§ 14. Övriga frågor
Den gamla hjullastaren är inte såld. Det blir inte lätt att få betalt för den. Den kommer ut på
Blocket inom kort 10 000 kronor eller bud.
Nästa styrelsemöte blir den 14/8 kl.18 i klubbstugan.
Vid protokollet 2012-07-03
Göran Landenius
Justeras:

Örjan Johansson

Yngve Åkesson

