HMS-Bladet
Medlemsinformation och klubbnytt

Ordförande har ordet
Dags igen att åter sammanfatta ett
verksamhetsår för Hyllinge
Motorsällskap.

Som jag skrivit tidigare under året så
har klubben och dess
funktionärer genomfört ett stort antal arrangemang allt från
STCC till träningsdagar på ett väldigt förtjänstfullt sätt, många
av våra funktionärer
har också hjälpt till på
arrangemang på andra banor i Sverige.
Det finns plats för
många fler som vill
hjälpa till på våra arrangemang.

Ekonomiskt så budgeterade klubben med ett
underskott för verksamhetsåret 2013. När vi nu
summerar året så visar det sig att vi kanske var lite för pessimistiska när vi bestämde budgeten för
2013, vi kommer att sluta på ett överskott istället
vilket är bra. Hur mycket det blir får du höra på årsmötet när alla siffror är klara.
Våra förare har gjort varierande resultat, den som
verkligen sticker ut är Andre Andersson som sitt
första år som rookie tog hem mästerskapet på ett
övertygande sätt. Än en gång grattis Andre.

Just nu pågår planeringen för fullt inför både årsmötet och säsongen 2014. Vad som kommer att
hända får ni läsa om på hemsidan, vad vi vet redan
nu som en nyhet är att vi kommer att köra Rallycross igen ihop med STCC.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar i
HMS för det ni gjort för klubben under 2013 och
hoppas att jag även under 2014 får nöjet att både
samarbeta och träffa er. Tillsammans kan vi göra
något väldigt bra för HMS.

Bästa hälsningar
Tyrone Haraldsson
Ordförande HMS

PS. Du kommer väl på årsmötet. DS.
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Kallelse till årsmöte
den 1 mars
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Årsmöte äger rum den 1 mars på
Odengården Hotell & Konferens i Röstånga
Årsmöte kl. 16.00
Klubben bjuder på mat ca kl. 18.00
Specialkost meddelas till Bruno vid anmälan.
Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd
genom att delta i alla de viktiga beslut som då fattas.
Anmälan obligatorisk senast den 22 februari till
Bruno Friberg
Tel. 0418-808 02
Mobil. 0705-20 60 47
E-post.Br.friberg@telia.com

Välkomna!
Hyllinge MS Styrelsen
Mer info kommer fortlöpande att publiceras
på hemsidan.
Övernattning kan ske på Odengården Hotell & Konferens AB.
Rummen bokar och betalar ni själva, telefon 0435-913 05.
Hitta till oss
Odengården Hotell & Konferens AB
Odengatan 4, 268 68 Röstånga
www.odengarden.se
GPS-Koordinater: WGS 84:
Lat N 55° 59.49', Lon E 13° 16.22'
WGS 84 - decimal:
55.9970, 13.2730
RT90: 6210497, 1342009

Medlemsträff den 6 mars

Torsdagen den 6 mars är det
medlemsträff på Helsingborgs
idrottsmuseum

Adress: Mellersta Stenbocksgatan 10
254 37 Helsingborg
Vi träffas kl. 18.30
Klubben bjuder på entrè och fika

Anmälan obligatorisk
senast den 27 februari till Bruno Friberg
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Telefon: 0418-808 02. Mobil. 0705-20 60 47
E-post.Br.friberg@telia.com

Luciamöte

Det är en mörk vinterkväll i Skåne vilket betyder lätt regn och plusgrader
men ändå Lucia. Och Lucia hon kom i form av en fjärde klass
från Kågeröds skola.

Dom var mycket duktiga och stämningen var otroligt mysig. Trevligt tyckte jag att det var nu när ens egna barn blivit stora och man inte längre ser så söta Lucior.
Kul att det var så pass många som kom på mötet fast jag
hade önskat se fler.

KALENDER 2014
Måndag 14/4
Ljudtest (MRK)
Onsdag 16/4
Träning
Lördag 26/4
ER Cup 6timmars
Tisdag 29/4
Ljudtest (MRK)
Fredag 9/5
STCC
Lördag 10/5
STCC
Måndag 19/5
Träning
Lördag 7/6
KM
Kalendern kommer att utökas med fler datum efter hand.

Med en effektiv ordförande klarades mötet av snabbt och
valen gick igenom efter valberedningens förslag.
För mig blev det första smaken av julbord och det var
mycket gott. Som vanligt har Bruno, Bo och Olle gjort ett
bra jobb. Tack alla för dom trevliga priserna som fanns på
prisbordet.
Jamina Loxly

