Här kommer en sammanfattning av de två senaste styrelsemötena, det i slutet av
september (24/9) och det i slutet av oktober (29/10).

-

-

Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil och bra ut. På styrelsemötet i oktober var
revisorerna närvarande och lämnade Revisionsberättelsen avseende
granskning av räkenskaperna för perioden 2013-01-01 – 2013-06-30.
Sektionerna
Samtliga sektioner har gått in i lågsäsong.
Det blev inget ”Lilla VM” för rally i år.
Haninge MK har fått förfrågan om att arrangera Crosskarttävling nästa år och
klart är nu att vi kommer att arrangera tävlingen den 17-18 maj 2014, SM på
lördagen och Sprint på söndagen.
MC har planerat in en ”prova-på-dag” den 11 maj 2014 och om det är möjligt
har klubben för avsikt att samtidigt anordna ”Motorsportens dag”.
Kenta Lundmark har meddelat att han inte kommer att vara ansvarig och
drivande för rallycrosstävlingar nästa år. Styrelsen ser ändå att det är viktigt att
vi försöker anordna en tävling, då vi dels har ”kommit på kartan igen” samt att
det finns en hel del aktiva i närområdet som står i startgroparna och på väg ut.
Folkrace har planerat att köra tre tävlingar 2014.

-

Området, banorna och klubbstugorna
Efter diskussion beslutade majoriteten av styrelsen för att köpa in tre
containrar från bolaget ”Upp och Ner” – de två som ”terrassen” är byggd på
samt den ytterligare containern till vänster om ”terrassbyggnaden”. Två av
styrelseledamöterna reserverade sig mot beslutet att köpa in tre containrar
och röstade för inköp av de två containrarna under ”terrassen”.

-

En fråga kom upp angående vad kostnaden för träning för bil ska vara för s.k.
stödmedlemmar i Haninge MK, då dessa har sin tävlingslicens i en annan
klubb. Styrelsen beslutade att de medlemmar som inte har sin tävlingslicens
i Haninge MK betalar samma pris som de som inte är medlemmar.

-

Vid styrelsemötet i september meddelade ordförande att det var klart med
beställningen av ny matta till stora klubbstugan och arbetet med att lägga in
den nya mattan påbörjades under oktober månad.

-

Peter Sielck har fått en förfrågan från räddningstjänsten om att få låna depåområdet för en samverkansövning Storstockholm, vilket styrelsen ställer sig
positiva till.

-

Styrelsen har fått förfrågningar angående ekonomiskt stöd till klubbens medlemmar. När klubben har en bra ekonomi vill vi ju självklart ge någon form av
ekonomiskt stöd, men ”frågan” om till vilka, hur, i vilken omfattning etc. är inte
lätt. Styrelsen beslutade att klubben måste arbeta fram kriterier och policy om
hur ekonomiskt stöd ska kunna lämnas till klubbens medlemmar och målet är
att ett förslag ska arbetas fram och presenteras på årsmötet.

