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Hej alla !
Styrelsen genomförde höstmöte i slutet på september. Efter den sedvanliga formella inledningen
redovisade kassören ekonomin. Behållningen var efter genomfört lag VM 150 605 kr och
medlemsantalet har ökat med ytterligare 6 vilket göt att vi är 427 medlemmar.
Utgifterna för Englandsturen uppgick till nästan exakt 44 000 kr inklusive försäkringar för alla
inblandade. Klubbtidningen nr 2 omkring 15 000 kr och diverse utgifter för administration .
Inkomster under perioden var medlemsavgifter 2 100 kr, medlemslotteriet 3 000 kr samt
sponsringsbidrag från Mårtenssons Bil i Hörby på 11 000 kr.
Sekreteraren har hanterat ett stort antal licens ärende, inkluderat klubbyte, framförallt inför LMS
50-års race.
Svemo annonserar stora höjningar av licensavgifter inför 2016. Följ gärna debatt och beslut via
hemsidan under förbundsinfo.
Knobby Classic Cup är avslutad och utvärdering pågår. Sidovagnsklassen slopas pga ringa intresse.
Resultaten kan ni finna på classicmx.se och prisutdelning sker i samband med årsmötet.
Uppdelning i klubbens maskinklasser och därmed KM resultat som följer:
- A: 1) Christer Karlsson 2) P-O Hedenskog 3) C-E Engström
- B: 1) Sören Johansson 2) Hans Astorsson 3) Sölve Linderson
- C: 1) Ulf Envall 2) Roland Gustavsson 3)Ola Strandvad
- D: 1) Dan Axelsson 2) Kjell Karlgren 3) Kim Envall
- E: 1) Claes Elmgren 2) Clas Johansson 3) Stefan Andersson
- F: 1) Peter Axelsson 2) Teddy Gustavsson 3) J-O Martinsson
- G: 1) Tomas Cöster 2) Kari Karjalainen 3) Magnus Johansson
Avslutningsvis diskuterades reglementsfrågor och då ett förslag från Göran Josefsson som
presenteras i sin helhet via face-book och tidningen.
Avseende RM rekapitulerades frågor och förslag från sommarens möte i Linköping och
resulterade i att styrelsen är enig och kommer att rekommendera följande;
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- Ingen miniålder
- Inför + och – 50 i de stora klasserna (TS och EVO)
- Genomför som tvådagarsevenemang, gärna ihop med SC SM (två RM deltävlingar samma helg)
- Vid mindre än 8 startande delas inte poäng ut
- Maskinreglerna ska vara oförändrade i minst fyra (4) år
- Arrangör får ta ut 400 kr i startavgift

Styrelsen möts nästa gång i Ängelholm den 4 dec. Eventuella motioner till årsmötet tas gärna
emot inför detta möte dock senast tre veckor innan årsmötet. Skicka till endurokuno@live.com

Vid pennan
Kuno Larsson, sekr

