Protokoll TMK Endurosektionen
2014-03-23
Plats: Klubbhuset/motorstadion
Närvarande: Göran ”new president” Andersson, Robert Salomonsson, Stefan Anderberg, N –
E Zell, Björn Sandstedt, Mikael Blom , Stefan Andersson, Pelle Qvick , Jesper Börgesson,
Micke Sandberg, Anders Eriksson, Ola Larsson, Anton Sandstedt, Eine Larsson, Arne Ahlin
§ 1 Ordförande Göran Andersson hälsade alla välkomna

§ 2 Till sekreterare valdes Robert Salomonsson

§ 3 Dagordningen godkändes

§ 4 Göran läste upp föregående mötesprotokoll, detta godkändes

§ 5 Team West diskuterades

§ 6 Nyttjande av enduro banan vid betongstationen är ok men skall fixas till efter träning
samt att de som utnyttjar den ska bjuda in till träning för klubbmedlemmar. Tränings avgift
ska tas ut av samtliga deltagare vid dessa tillfällen .

§ 7 Motionsträningslägret kommer att hållas 26-27 sep.
§ 8 Startersättningar 2014. Beslut fattades att nationella och internationella tävlingar
jämställs (ersättning för öken rally utgår ej)
§ 9 SM cross 2015 endurosektionen har hand om starten och Mickael Blom är
Sammankallande.

§ 10 Tävlingsgrupp. 12 timmars diskuterades och Göran ska fixa så att det kommer ut en
intresseanmälan på hemsidan. Anton Sandstedt fick i uppgift att kolla om det är några
förare som är intresserade av att köra lag SM.

§ 11 Bangruppen. Vi skall flytta stugan och sätta upp bommar vid överfarter i vår innan vi
öppnar banan vid motorstadion. Spåret vid laggartomten är nu röjt från vindfällor och
öppnas till helgen.

§ 12 Träningsgrupp. I ett första steg i att betala tillbaka för lån av endurobanan ska en
tränings kväll hållas för medlemmar stora som små, gammal som ung tisdag den 26 maj.

§ 13 Övriga frågor:
• Sandberg vill ha mer idéer till hemsidan
• Pelle undrade när vintercupsspåret ska återställas. Vi beslutade om arbetsdag sön 29
mars kl 8.00.
• Stefan Anderberg frågade om det är ok att tanka på stadion när vi använder hans
lastmaskin och svaret vi fick var att det var ok.
•

Nästa Möte datum, tid, plats
Glömde att boka men Göran skickar säkert ett sms när han tycker det är dags!

Sekreterare
Robban

Ordförande
Göran

