
Styrelsemöte för TraktorVännerna den 29 september 2015
hos Ulf Snithén Gudmuntorp Lillarp

Deltagande var Ulf Snithén, CarlEric Ringblom, Tor Lasson, Lennart Persson, 
PerOve Persson och Magnus Lundh

• Ulf hälsar alla välkomna 
• Ulf öppnar dagens möte
• Ulf väljs till att justera dagens protokoll
• Föredragningslistan godkänns
• Protokoll från föregående möte läses igenom 
• CarlEric redovisar ekonomin per 29 september 2015 enl följande

Bank 73229,34
Kassa ca 1500 kr

• CarlEric redovisar att vi är uppe i 257 medlemmar 
• Medlemsinformation innan jul ska bestå av almanacka, inbetalningskort för medlemskap

2016, medlemskort samt lista med kommande aktiviteter och inbjudan till årsmöte.
CarlEric och PerOve tar på sig att sortera ut bilder till almanacka samt ordna tryck av dessa
Magnus och Tor bistår med bilder 

• Inplanerade evenemang som TraktorVännerna arrangerar är
- Plöjardag i Ängelsbäck, Båstad samt fest på kvällen den 3 oktober 2015
- Vollsjöcruisingen den 5 maj 2016
- Rolsbergacruisingen den 14 maj 2016
- Bjärecruisingen den 11 juni 2016
- Degeberga 2-3 juli 2016
- Vejby veterandag 16 juli 2016
- Veteranmarknad i Rolsberga 27 augusti 2016
- Plöjardag i Vollsjö 17 september 2016
- Plöjardag i Ängelsbäck 1 oktober 2016

• Evenemang där TraktorVännerna är medarrangörer eller inbjudna till
- Eggelstaträffen
- V Vemmerlöv
- Svenstorp

• CarlEric, Tor och Lennart arbetar vidare med resan under våren 2016
för att ha ett färdigt program till julutskicket

• Ulf informerar om att dagen för årsmötet är ändrat till den 6 mars 2016 kl 9.00
på Hurva gästgivaregård.
Beslut fattas på att tillfråga Thomas Svensson att leda årsmötet

• Ulf meddelar att han avser att lämna styrelsen vid årsmötet pga att han 
har för avsikt att spendera mer tid i Thailand 
Ulf redogör för hur hans lager på tröjor ser ut erbjuder TV köpa ut dessa.
Beslut fattas på att TV köper ut dessa vid årsmötet (120 st för 8110 kr)

• Tor, Ulf och PerOve informerar om deras möte med Gärds Härads Hembygdsföreningen
Hela styrelsen samt NilsErik Sjöstrand ska deltaga vid nästa möte med styrelsen för
GHH den 14 oktober 2015

• Nästa styrelsemöte planeras till  den 21 februari 2016 kl 12.00 hos Lennart Persson
• Mötet avslutas

______________________________ ________________________________
Magnus Lundh sekr. Ulf Snithén justeringsman

 


