
Protokoll för TraktorVännernas styrelsemöte den 24 februari 2015 hos PerOve Persson i Vollsjö
Närvarande var PerOve Persson, Lennart Persson, CarlEric Ringblom, Ulf Snithén, Tor Lasson, 
Thomas Svensson och Magnus Lundh

• PerOve hälsar oss välkomna 
• Ulf öppnar dagens möte
• Magnus väljs att föra dagens protokoll 
• Dagordningen läses upp och godkänns
• PerOve väljs att justera dagens protokoll
• Protokollet för det föregående styrelsemötet läses upp
• Kassören CarlEric redogör för den ekonomiska ställningen,

Bankmedel på 63499,34 kr samt kassa på 1055 kr – Totalt 64554,34 kr
• CarlEric redogör för antalet medlemmar vilket är 226 medlemmar (41 ännu obetalda)
• Kommande utskick till medlemmarna diskuteras och det beslutas att det ska göras ett 

utskick till medlemmarna efter årsmötet bestående av kommande aktiviteter, 
kompletterande medlemslistor samt protokollet från årsmötet. 
CarlEric har varit i kontakt med maskinfirman i Knickarp som är positiva till att skicka med 
reklam i utskicket mot att man  sponsrar klubben med priser till ett lotteri.

• TraktorVännernas arrangemang
Beslutade arrangemang sedan tidigare är:
- Rolsberga Cruisingen den 9 maj
- Vollsjö Cruisingen den 14 maj
- Tjeckienresan den 5-11 juni
- Bjäre Cruisingen den 13 juni
- Vejby Veterandag den 18 juli (med fest på kvällen)
- Cruising mot Svenstorp den 1 augusti den 
- Deltagande vid Skördefesten i Svenstorp den 2 augusti
- Deltagande vid Västra Vemmerlövs Cruisingen den 8 augusti
- Veteranmarknad i Rolsberga 29 augusti
- Plöjardag i Brandstad (tid och plats bestäms senare)
- Plöjardag i Ängelbäck den 3 oktober (med fest på kvällen)

• PerOve berättar även att han fått förfrågan om en vårplöjning i Tolånga 
samt förfrågan kring deltagande på Vollsjö julmarknad.
Inbjudningar har även kommit ifrån bl a Eggelstaträffen och Tranåsdagen
Ulf ska även undersöka med Richard Larsson om han ska ha någon veteranhelg som
han hade 2014. Frågan kring Tändkulans Vänner togs även upp men då inget kring detta är
aviserat så hålls denna frågan öppen.

• Tor redogör för den kommande resan till Tjeckien och berättar om tilläggen i programmet,
såsom besök hos en bonde med ca 1000 ha samt besök hos en privat samlare

• Ulf berättar om sin planering kring det kommande årsmötet, kontakten med krögaren har 
varit positiv och han ska göra vad han kan för att möta det höga deltagandet
CarlEric tog upp att vi gemensamt skulle köpa olika vinster till de fyra olika lotterierna
för vars 350 kr samt komma med honom med kvitto för utbetalning.

•


