INFO blad 1 2015-04-27
Hej alla !
Som en fortsättning på era önskningar om att få ta del av styrelsens arbete kommer
nedanstående info och detta dokument att publiceras på classicmx.se (under KCTV fliken) samt
på hemsidan www3.idrottonline.se/KCTVeteranerna. Det går även ut på mail till de som så har
önskat och delgivit sin mailadress.

Styrelsen träffades i Sjöbo och i samband med träffen där som blev välbesökt men återigen en
blöt och besvärlig tillställning. Träffen har arrangerats sedan 1995 vid Påsk och många gånger har
vädret varit med oss men lika många gånger precis tvärtom. Arrangören lät meddela att detta var
sista mötet, i alla fall vid Påsk.
Styrelsen var fulltalig vid mötet som efter den sedvanliga formella inledningen kom fram till
ekonomin som meddelade att behållningen var 230.256 kr och 387 medlemmar har betalt sin
årliga avgift. Medlemslotterna har sålt 86 st så det finns fler att köpa!
Sekreteraren har hanterat ett stort antal licens ärende inkluderat klubbyte under vintern samt
lagt in omkring 120 personer i RF;s register IdrottOnline.
Träffar och tävlingar diskuterades och vi konstaterar att det finns mycket att välja från under
året.
Tidningen har kommit ut under tiden och redaktören kunde redovisa att ett underlag för nästa
tidning inte fanns fastställt men sannolikt får vi ta del av lite av varje nästa gång. Hjälp honom
gärna med underlag!
Under punkten övriga frågor höjde vi blicken fram till 2017 då klubben fyller 30 år. Det kan synas
tidigt men vis av erfarenhet vet vi att tiden fylls upp ganska tidigt och vi vill ha tillgång till en
geografisk plats som har en crossbana, ett brett utbud av restauranger och motorkultur. Vi vill ha
in förslag från Er medlemmar om ev plats och innehåll. Ni kan prata med ordf eller sekr om era
idèer så att vi kan ta dessa till nästa styrelsemöte. Och vi har redan tänkt på spridningen över
landet så det kommer inte att vara i Skåne!
Styrelsen möts nästa gång 30 juni
Vid pennan
Kuno Larsson, sekr

