
~
~

~:'I :'

~

!
'1/ &

_ ,ff I I ~
_ --III i g~;.t.. .! I t- . et

I r,> ,~~ 2.;)
«

AN/AH 1982-12-18 700 ex

~~

HVLUNGE MOTORSÄLLSKAP

KLUBBINFORMATION
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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
Hyllinge MS ordinarie ärsmtte avhälles i SiriuslokaIen,
Borgmästaregatan 8, Landskrona.

Lördagen den 29 januari 1983, kl 17.00
ÅRSFEST i samma lokal med början kl 19.30
VIKTIGT. Du måste anmäla dig själv och ev partner, samt
betala in avgiften (90 kr per person) på bif inbetaln-
kort. SENAST den 11 januari 1983.

SÅ HÄR SKALL
17.00
19.30

DET SE UT
ÅRSMÖTE
ÅRSFEST
Menu:
Laxrnacka, öl
Helstekt sockersaltad kotlett, vin
Kaffe
Nattmat, köttbullar, ägg, sill

smör, bröd, ost
PRIS 90 kr per person

Snaps 12 kr, likör-cognac 14-16 kr, grogg 16 kr

idll
LANDSKRONA..... _ ...

KALLELS= m,!: T, DAJVIKUJ:<"SRTlTS m~fHNARIE ÅRSMU'I'8
Hyllinge MS Damklubb avhåller sitt ordinarie årsmöte
i SiriuslokaIen, Borgmästaregatan 8, Landskrona

Lördagen den 29 januari 1983, kl 17.00
ÅRSFEST i samma lokal med början kl 19.30
I övrigt gäller samma förfaringssätt vid anmälan och
samma menu som du kan läsa på sidan intill.

I samband med dessa båda årsmöten bör det kanske på-
pekas att du som medlem kan lämna in förslag till ev
ändringar m m som kan tas upp på årsmötet, se punkt 16
i dagordningen som finns med i denna klubbinformation.
Har du något du vill ändra, skicka det skriftligt till
klubbsekr Alf Nordin, Spårsnö g 12, 222 52 Lund.
När det gäller damklubben skickas ev förslag till ordf
Anita Lantz, Ringvägen 24 B, 260 20 Teckomatorp.
OBS senast 7 dagar före årsmötet.

STYRELSEMÖTE
Styrelsen samlas måndagen den 17 januari 1983 kl 18.30
hos Alf Nordin, Lund.

V I KTIOT

I samband med årsmötet presenteras en årsberättelse som
speglar klubbens aktiviteter, något om de aktivas upp-
nådda resultat, vilka uppdrag klubbens medlemmar har
haft i ex-vis bil- o motorcykel förbund m m.
Det är därför aV yttersta vikt att alla som sitter på
uppgifter som bör vara med i årsberättelsen präntar ner
detta på ett papper och skickar det till klubbens adr
Spårsnögat 12, 222 52 Lund.
OBS att detta gäller alla tävl-led, kontaktmän, aktiva
och du som haft andra uppdrag enl ovan •
Senast den 10 januari 1983 måste vi ha dessa uppgifter.



ORDF'ÖRANDEN HAlt UHD~'l'

När man står inför avslutningen av ett verksamhetsår,
blickar man gärna tillhaka på ve/l som hänt un dor året.
Det är med tillfredställelse jag konstaterar att vi
genomfört ett omfattande tävlingsprog'ram alltifrån EM-
tävlingar till klubbracing. Tyvärr kunde vi inte köra
den planerade RS-tävlingen beroende på att för få del-
tagare hade anmält sig, detta är tråkigt men jag tror
inte att rallykommitten tappat sugen, utan kommer igen
med någon form av tävling.
Tävlingarna har som vanligt genomförts på ett föredöm-
ligt sätt. EM i rallycross och Kvällspostens News Race
har uppmärksammats mycket positivt såväl här hemma som
i utlandet.
Även tävlingarna i motocross, roadracing och inte minst
klubbracing har varit bra.
Att vi lyckats så bra tror jag till stor del beror på
den vilja till samarbete och den positiva anda som har
präglat verksamheten.
Vi har också förmånen EL t t ha månDe..rutiner3,de och duk-
tiga funktionärer av alla kategorier med lång erfaren-
het av stora arrangemang.
Samarbetet med Kvällsposten som i år firade 10-årsjubi-
leum har som vanligt varit det allra bästa, jag vill
där främst tacka Ingmar och Ronnie. Glädjande nog kom-
mer detta sarnarbete att fortsätta även framöver.
Även samarbetet med vår partner Ring Knutstorp AB har
i år liksom tidigare år fungerat utmärkt, jag vill här
framföra ett stort tack till Kaj och fram för allt till
eldsjälen Sven för det stora och fina jobb han lagt ner.
Det är min förhoppning att Sven ställer upp även i fort-
sättningen, så att vi tillsammans kan genomföra flera
fina arrangemang. Varför inte ett VM så småningom?
Att se in i framtiden är svårt. Dock är det min för-
hoppning att vi gemensamt skall genomföra vårt planerade
program på samma fina sätt som vi gjort i år.
Vi vet att det ekonomiska läget kommer att bli kärvare
framöver, detta kommer även att påverka vår verksamhet.
Därför gäller det att satsa ännu hårdare, så att vi har
en verkligt bra produkt att sälja till vår publik.
Trots allt är jag övertygad om a-::t vi alla gemensamt
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HYLLlN9E MOTORSÄLLSKAP

Racing
Rallycross
Rally
Karting

Motocross
Roadracing
Trial

RING KNUTSTORP

HYLLINGE MOTORSÄLLSKAPS ÅRSMCTE, lördagen den 29 januari 1983

DAGORDNING

Mötet öppnas
Godkännande av dagordning
Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
Val av ordf att leda dagens förhandlingar
Val av sekr att föra dagens protokoll
Val av 2 justeringsmän
Val av rösträknare
Fastställande av röstlängd
Föregående mötes protokoll
Inkomna skrivelser
Nya medlemmar
Styrelsens verksamhetsberättelse
Räkenskapsberättelse och revisionsberättelse

~ -.::;Fråga om ansvarsfrlhet
Behandling av förslag som väckts av styrelsen, och förslag som
medlem insänt till styrelsen minst 7 dagar före årsmötet
Arbetsplan
Arvode 1983

al styrelsearvode
bl revisorsarvode
el traktamente och reseersättning för klubb~ns uppdrag

1.8 Stadgeenliga val
al ordförande för 1 år
bl 3 styrelseledamöter för 2 år
el 2 styrelsesuppleanter för 1 år
dl klubbkassör för 1 år
el 1 revisor för 2 år
fl 1 revisorssuppleant för 1 år
gl kontaktmän samtl grenar för 1 år'
hl medlemskassör för 1 år
il klubbmästare för 1 år
jl arkivarie för 1 år
kl 1 medlem i valberedningen för 3 år

2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

17

19 Jl1edlemsavgifter för 1984
20 Tid och plats för klubbmöten 1983
21 Avslutning

OBS!
(RIV UR DAGORDNINGEN
OCH MEDTAG DEN TILL
ÄRSMÖTET)



skall jobba för att lyckas minst lika bra som under
det gångna året.
Med detta för ögonen tror jag att vi med tillförsikt
kan se fram emot 1983.
Till sist vill jag framföra mitt eget och klubbens
tack till alla som bidragit till att vi lyckats så bra
1982.
Jag vill också önska Er alla ett riktigt Gott Nytt År.
Vi ses på det nya året.

Valter

TILL DEJ S0I1 TÄVLAT UNDER 1983
styrelsen har beslutat att ut~e ÅRETS FÖRARE 1982, och
som en liten uppmuntran inför kommande stordåd kommer
den som blir den lycklige att få 1.000 kr som utdelas
i samband med årsfesten den 29 januari.
En kommitte bestående av 3 personer, som inte kommer
att namngivas, skall utse årets förare. För att kunna
klara detta så måste du själv skicka in dina resultat,
inget anna t än det som du själv skicka t in kommer att
räknas. Alla resultat uppnådda i tävlingar som är sank-
tionerade av SBF eller SVEMO får du räkna alltså även
klubbracing.
Skicka in dina resultat senast den 10 januari till liMS
Spårsnögat 12, 222 52 Lun.d,
Tänk nu på att det är årets förare som utses, det be-
höver nödvändigtvis inte betyda att det blir den som
har uppnått de bästa resultaten.
Leta i dina lådor - 1.000 kr kan bli dina.
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NYA MOTOR TIDNINGAR
SVEMOS nya officiella organ heter nACE och för ~lla
klQbbmedlemmar som inte har tävlingslicens finns det
möjlighet att prenumerera.
Tyvärr så är tiden mycket knapp pren-listan skall
vara inskickad senast den 30 dec för att alla skall
få nr 1/83. Vi kan väl göra ett försök, ring klubb-
sekr tel 046/307302 fortast möjligt så kanske vi kan
ordna det hela. PRISET är 105 kr/helår och avgiften
tas ut av förlaget via utsänt inbetalningskort.
Dessvärre kan vi inte säga hur ofta tidningen kommer
ut men förmodligen blir det var 14:e dag.
För alla som är intresserade av MC-sport är detta en
mycket lämplig tidning, här finns ju alla inbjudningar
plus en massa tävlingsreportage. Ordinarie pren-pris
är 215 kr.
BILSPORTEN kommer också att få en liknande tidning
som klubbmedlemmarna kan få prenumerera på till ett
förmånspris, 148 kr/helår, tidningen kommer ut var
14:e dag och kommer enligt reklamen att innehålla
SJ3F:G officip.lla meddelande som nu finns i IB (dom
kommer även i fortsättningen att finnas i IB) dess-
utom kommer den att innehålla allt från lådbilar till
Formel 1 med tävlingsresultat och reportage m m.
Här gäller det samma som för Svemo-tidn, du måste an-
mäla dig till klubbsekr som fyller i en pren-lista, en
skillnad är att du måste betala in pengarna till liMS
på PG 110577-4 (skriv "rren FART 1983").
Är du intresserad så anmäl dig senast den 8 januari.

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN MEDLEMSKASSÖRE~
MED DENNA KLUBBINFORMATION MEDSÄNDES NYA
INETALNINGSKORT FÖR MEDLEMSAVGIFTEN 1983.
OM DET AV NÅGON ANLEDNING VISAR SIG ATT
NÅGON UPPGIFT INTE STÄMMER ÖVERENS I BILAGDA
INBETALNINGSKORT, KONTAKTA DÅ AXEL HELLSTRAND,
BOX 19, 244 00 KÄVLINGE, ELLER PER TELEFON
046-73 06 62.

GottNyttAr
från oss på

__ -TRYCK
Solrosgatan 9

Box 19
24400 KÄVLlNGE

Tel. 046-730662

DU 6islaved
H MS-MEDLEM

KÖP DINA VINTERDÄCK NU
GISLAVED FRIKTION
KOMPLETTA HJUL

LÅGPRISDÄCK
]VlUl'a' o BALANSEIU']C

Slå en signal till Kjell, Esso Landskrona, 0418/1085P
Priset sätter vi inte ut, det diskuterar du med Kjell
OBS Du MÅSTE kunna visa giltigt medlemskort vid ev kör


