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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE

Ej Närvarande:

Protokoll fört på styrelsemöte
1. Föregående möte
Föregående möte: 2013-02-26
Protokoll från förra styrelsemötet behandlades utan anmärkning.
2. Ekonomi
Hans redovisar att det finns ca 101600 kr i kassan.
Klubben har i dagsläget 147 medlemmar.
Hans har skickat ut påminnelser till de som inte betalat medlemsavgiften för 2013.
Hans och Andreas skall ha täckningsrätt för klubben, var för sig, förändringen meddelas till Nordea
och Skattemyndigheten samt SBF.
3. Hemsida
Behörigheter för hemsidan justeras, Hans fixar
Förarprofiler saknas fortfarande från Niklas Falk, eventuellt kan Tobias Nyström hjälpa till med
information till SPVM, Hans och Andreas pratar med Niklas när de träffas på Kinnekulle.
Hans kör månatlig back-up på alla information på hemsidan.
Niklas efterlyser att på forumdelen ska finnas namn i signatur eller i inloggningsuppgifter, kolla
regler på Rejsa (Andreas kollar)
Lyfta fram hos vilka leverantörer MX-5 Racing Club har rabatter.

4. SBF

Anmälan till SBF på de som varit aktiva på bana hela styrelsen plus Victor Bagge.
Hans skickar in uppgifterna till SBF.
5. Banor
Andreas kollar med C-G om han kan ta ansvaret för konbaneträffen i Eksjö 2013-08-24.
Viktigt att vi får ner farten på Eksjö i år.
Tydligare betalningsrutiner till träffar.
Andreas kontaktar Victor Bagge angående Ljungbyhed och material som ska dit.
8. Övrigt
Vissa klubbar som hyr Gröndal är intresserade av att hyra tidtagningsutrustning, hur ställer vi oss
till det? Kostnad? (1000:-) Skador? Avtal? Stöld?
Beslut att erbjuda uthyrning för 1000 kr per dag. Andreas meddelar de som var intresserade.
Inköp av decibelmätare, behov finns för de som ska köra MX-5 Cupen.
Beslut att köpa in mätare.
Beslut att anlita Janne Sund som instruktör vid Gröndal 2013-06-29, Janne meddelar Janne
Klubbrabatt hos Street & Track? Ja, intresse finns från klubben, Andreas meddelar
Styrelsen behöver ta beslut om vilka däck som gäller för Gatdäcksklassen respektive R-däck.
Styrelsen hälsar nya vice ordföranden Niklas Boberg välkommen till styrelsen.
Rollfördelning med arbetsuppgifter för styrelsen förbereds innan nästa möte av styrelsens
medlemmar, tråd läggs upp på forumet under styrelsedelen där vi kan fylla på efter hand.
9. Nästa möte: 9 juli klockan 20:00

Möten under 2013
21 maj
9 juli
10 september
15 oktober
23 november (årsplanering 2013)
17 december

Vid protokollet

Justeras

Jan Bergman-Bengtsson

Andreas Eckemark

