
Styrelsemöte för TraktorVännerna den 18 november 2015 
hos Lennart Persson Vejbystrand

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

• Lennart hälsar välkomna
• Ulf öppnar dagens möte 
• Föredragningslistan godkännes
• Lennart väljs till att justera dagens protokoll 
• Protokoll från senaste styrelsemöte den 29 september läses igenom
• CarlEric redovisar ekonomin per 18 november 2015 enl följande

bank och kassa totalt 75500,34 kr
• Medlemsantalet är 266 st
• Information till medlemmarna innan jul ska bestå av almanacka, inbetalningskort för 

medlemskapet 2016, medlemskort, lista med kommande aktiviteter samt inbjudan till 
årsmötet

• Inplanerade evenemang som TraktorVännerna arrangerar är 
- Vollsjö cruisingen 5 maj 
- Bornholmsresa 7-8 maj 
- Rolsberga cruisingen 14 maj
- Bjäre cruisingen 11 juni
- Degeberga traktor & motorhelg 2-3 juli 
- Vejby Veterandag 16 juli 
- Svenstorpcruisingen 6 augusti
- Veteranmarknad i Rolsberga 27 augusti
- Plöjardag i Vollsjö 17 september
- Plöjardag i Ängelsbäck 1 oktober

• Evenemang där TraktorVännerna är medarrangörer eller inbjudna tillsammans
- Eggelstaträffen på Sjöbo marknadsplats
- Skördefesten i Svenstorp 7 augusti 

• CarlEric, Tor och Lennart redogör hur långt man kommit kring Bornholmsresan samt 
meddelar att man kommer att ha ett färdigt program till julutskicket

• Ulf informerar om att priset för årsmötet är 160 kr/person
Beslut fattas att som tidigare år subventionera detta med 60 kr så
medlemmarna betalar 100 kr/person
Efterträdare till Ulf i styrelsen diskuteras för att föreslå till nyval på
årsmötet – Beslut fattades om att föreslå en utökning med en ledamot 
och att de två förslagen på nya ledamöter Britta Lindberg och Rasmus Glifberg
ska tillfrågas (i detta beslutet närvarande inte Ulf)
Beslut fattades även att tillfråga Thomas Svensson att leda årsmötesförhandlingarna,
Lennart ges uppdraget att kontakta honom

• Under övriga frågor diskuterades Degeberga Traktor & Motorhelg som finns
antecknade i bilaga till detta protokoll 

• Nästa styrelsemöte beslutas hållas hos Lennart den 21 februari 2016 kl 12.00
och då skall även Rasmus Glifberg, Britta Lindberg och Thomas Svensson inbjudas,
Ulf Snithén meddelade att han ej kan närvara på grund av sin Thailandsvistelse

Vejbystrand 2015-11-18

_______________________ _________________________
Magnus Lundh sekr Lennart Persson justeringsman



Bilaga till TraktorVännernas protokoll för styrelsemötet den 18 november 2015

På styrelsemötet diskuterades dessa frågorna kring Degeberga Traktor & Motorhelg

• Tor ansvarar pressreleaser, affischer och samverkan kring detta,
Förslag på medlemmar som kan hjälpa till med detta är 
Jan Karlsson (levererar glass för Engelholmsglass i runt om i skåne),
Torgny Persson (jobbar på Grene och har kontakter med maskinfirmor) och
Anders Ahlqvist 
Magnus föreslår att starta en separat hemsida för Degeberga (www.degeberga.tv)
samt tar på sig att administrera denna

• Inbjudan av utställare och klubbar ansvarar Lennart för 

Genomförandet

• Registrering och anmälan av deltagare ansvarar Lennart för 
• Dirigering av utställare under Fredag em & Lördag morgon ansvarar

PerOve för och förslag på medhjälpare till detta nämns LarsIngvar Larsson
• Anmälan av luncher till utställare sköts av Lennart och utdelning kommer att ske 

på utställarekansliet
• Paraden kommer NilsErik Sjöstrand att ansvara för 
• Avlastningsramper mm tar Nilserik och PerOve på sig ansvaret för 
• Kansliet kommer bistås av personal från både TV och GHH
• Angående grillning på lördagskvällen beslutas att kolla upp om

Christer Strömbeck har möjlighet att ordna detta samt kontrollera att
detta är ok med avtalet som finns med hembygdsparkens arrendator
PerOve ansvara för detta

• Bevakning på natten måste finnas tex 2 personer åtgången i 2 timmarspass
• Informationstavla med programmet ska sättas upp

 

http://www.degeberga.tv/

