Här kommer nu äntligen en sammanfattning för de senaste styrelsemötena, vilka är
det två sista för 2013 (26/11 och 16/12) samt det första för 2014 (14/1).

-

Klubbens ekonomi är fortsatt stabil. Det är dock lågsäsong nu och på
styrelsemötet nu i januari kan vi konstatera att det blir en snöfattig vinter
utan snömassor, som tidigare har givit klubben ett bra ekonomisk tillskott.

-

Jimmy Larsson och två killar till fick inleda styrelsemötet i november med att
presentera sin verksamhet - Radiostyrda bilar. Detta med anledning av deras
tidigare förfrågan om klubben skulle vara intresserade för en s.k. RC-hörna.
Detta då sportsgrenen med Radiostyrda bilar växer mer och mer, tekniken går
framåt och lockar fler utövare – unga som vuxna. Närmaste bana i den klass
(bilmodell) som de är aktiva i är i Karlskoga och killarnas tanke/önskan är att
få fram en bana så att det blir möjligt att anordna tävlingar etc.
Klassen finns inte upptagen i bilsportförbundet, men om det kommer till en
banan så kommer killarna att ansöka om att få klassen inklassad/registrerad.
Styrelsen ställde sig positiva till verksamheten och kom fram till att träffa
killarna igen när det är ljust så att de får titta på tänkbar plats på övre depån
samt att de då även får visa upp sina bilar så att vi får se vad det är, hur de
låter etc. Om de får en yta hos oss så kommer de själva att bygga banan och
hålla i verksamheten. Om det ska bildas en sektion är det något som får tas
upp på årsmötet.

-

På styrelsemötet i november tog Peter på nytt upp frågan angående vår hemsida och att det inte fungerar. Eftersom klubben nu har försökt att få detta att
fungera i så många år och det inte gör det (utom för MC-sektionen), beslutade
styrelsen att titta efter någon som vi kan anlita externt för att få hjälp. Några
från styrelsen kommer att försöka få fram förslag, kostnader etc.

-

Styrelsemötet i december genomfördes med reviderad dagordning. Tyngdpunkten blev på punkten ”Övrigt” där vi diskuterade angående utformningen
av kriterier och rutiner när det gäller ansökan och beslut om ekonomiskt bidrag/stöd. Vi kom fram till att det inte är lätt att ta fram fasta kriterier för att
bevilja ekonomiskt stöd/bidrag och att göra en slags ”generell” variant blir
också svårt. Vi kom fram till att medlemmarna får ansöka enskilt fram till
31 oktober respektive år och därefter kommer styrelsen att fatta beslut.
Medlemmen får då framföra sina skäl till varför just han/hon ska beviljas
ekonomiskt stöd. Som skäl kan vara till exempel det gångna årets
placeringar/resultat, ”goda gärningar” etc., etc.

I samband med ovanstående diskussion (den om bidrag/ekonomiskt stöd)
kom andra diskussioner upp bl.a. fritt eller reducerad medlemsavgift för
medlemmar som alltid ställer upp och jobbar för klubben i ur och skur utan
att i botten ha ett eget aktivt engagemang eller koppling till aktiv familjemedlem. Styrelsens gemensamma inställning är att till kommande årsmöte ska
flera av ”stöttepelarna” bli s.k. hedersmedlemmar. Även övriga idéer och
förslag kom fram.
-

På styrelsemötet i januari fanns inte mycket att avhandla/diskutera.
MC-sektionen har den 15 december arrangerat Luciaracet. Ekonomisk
rapport/redovisning kommer till styrelsen när den är sammanställd och klar.
När det gäller rallycross har vi nu fått besked om att vi är tilldelade tävlingsdatumen 20-21 september. Det blir två separata tävlingar som körs lördag
respektive söndag.
Styrelsemötet fokuserades på att planera och förbereda inför årsmötet som
är bokat till onsdagen den 5 mars kl. 19.00 i stora klubbhuset på Högsta.
Ulrika har varit i kontakt med de sektionsansvariga och bett att få in budget
och äskningar inför 2014.

