Minnesanteckningar fört vid (styrelse)möte i TMSK den 8
oktober 2012.
Närvarande: Sebastian Lembke, Yngve Åkesson, 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 sekreterare för mötet valdes Göran Landenius
§ 4. Mötets utlysande
Styrelsemedlemmarna förklarade att mötet blivit utlyst i rätt ordning. Tyvärr har övriga
ledamöter lämnat återbud. Mötet kan därför inte enligt stadgarna utgöra ett styrelsemöte. Pga.
att föreningen ämnar genomföra ett klubbmöte/avslutning den 24/10 genomförs mötet för att
inte äventyra detta.
§ 5. Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 6. Ekonomiavstämning
YÅ informerade om resultatavräkningen 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. Hela resultaträkningen, se bilaga.
§ 7. Medlemmar
Antalet medlemmar i klubben har ökat, sedan augusti, från 98 till 116 stycken.
§ 8. Träningsvärdar säsongen ut.
Spontananmälan gäller de få gånger som är kvar på säsongen.
§ 9. Banchefer hjullastare.
I föregående styrelseprotokoll smyg det in sig en felskrivning. Rätt är att den gamla
hjullastaren var av fabrikat Hanomag B11 och såldes för 10 000 kronor.
§ 10. Medlemsförslag på förbättringar avstämning.
Hopp: Massor behövs för att anlägga ett nytt hopp. S. L kontaktar LBC och andra att
det finns möjlighet att tippa massor bakom startsträckan där det har placerats massor
tidigare. Inget förslag på utformning av nya hopp har inkommit att ta ställning till.
Farliga träd: Besiktningsmannen får avgöra vilka som bör tas ned.
Motivera: Har inte återkommit. S. L tar ny kontakt.
Träningsläger: Vi satsar på ett tidigt datum kommande vår.

Dikning/dränering: 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
Bevattningsanläggning: 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.
Skylt Motorbana: Pris har inkommit på 2200 x400 kostar 1700 kronor + moms och
frakt. GL kontaktar ansvarig på kommunen om att sätta upp skylten på befintlig
skyltställning invid Blomstermålavägen.
Klubbstugans norrgavel: Skadade delen måste skyddas med skivor innan vintern om
det inte hinns med att reparera stommen samt brädklädsel.

§ 11. Banfixardag
Förslagsvis lördag 3/11. Banan skall iordningställas för kommande banbesiktning.
Banmarkeringar, skyddsstaket, flaggposter etc. Det är också viktigt att öppna de
avrinningsdiken som finns, från banan, för att få bort smältvattnet i vår.
§ 12. Banbesiktning
S. L kontaktar besiktningsmannen om lämpligt datum efter 3/11.
§ 12. Träningsläger intresseförfrågan
Intresseanmälan utskickas senare, se § 10.
§ 13. Säsongsavslutning klubbmöte
Anmälda ca 20 stycken kan bli fler.
Mötet kom fram till vi skall kora åretsBanvärd, herrsenior plats 1-3 (flest träningstillfällen), damsenior, herrjunior, damjunior samt
att deltagarna på avslutningen får rösta fram årets bild tagen på banan.
YÅ kontaktar Nöjab för 7 stycken priser. GL införskaffar en presentförpackad chokladkartong
till årets bildvinnare.
YÅ bokar Korsvirkeshuset i T-nabben om det är ledigt annars tar vi ett nytt beslut. Frågar
även om nyckeln. Ordnar även med betalningen.
GL ordnar med smörgåstårta från Rökeriet. Köper in nödvändiga tillbehör för detta. Dryck
finns utom lättöl som införskaffas i mindre omfattning mot kvitto.
GL ordnar med dator samt projektor för årets bildvisning inklusive röstlappar.
SL ordnar med dryck som saknas.
Styrelsen och de som kan och vill städar lokalen efteråt.

§ 14. Valberedning
Klubbmötet får till uppgift att utse en valberedning. GL tar fram ett överskådligt schema på de
valda över tiden.
§ 15. Datum för årsmöte 2013
Förslag till årsmöte söndag 3:e mars 2013. Plats bestäms senare.

§ 16. Övriga frågor
YÅ bjuder in våra sponsorer till klubbavslutningen.

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid minnesanteckningarna 2012-10-15

Göran Landenius

.

