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Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap
2011-08-04
1 § Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Närvarande: Benny Persson, Linn Brissman, Laila Dufström, Bengt Busk, Johan Eriksson,
Eva Eriksson, Mats Graaf, Bengt Berglund, Fredrik Graaf. Oskar Georgsson, Anders
Johansson

§ 2a Till val av justerare valdes Bengt Berglund
§ 2b Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna med följande tillägg: Domen
mot SBF har fallit men kan ännu överklagas.
§ 3 Information från sektionerna.
a) Folkrace:
Planerade tävlingar är en sprint den 14 sep samt KM den 1 oktober. Onsdagen den 10 augusti,
kl 18.00 kommer folkracesektionen tillsammans med delar av styrelsen ha ett möte på
Dynamitenbanan för att gå igenom vad som måste åtgärdas med själva banan och hur vi ska
arbeta med området. Samtliga medlemmar är varmt välkomna att delta.
b) Rally:
Rallysektionen har haft möte med Bergslagens Rally Cup och gällande våra tävlingar i cupen
för nästkommande och vintertävlingen kommer att ingå i cupen men inte Ludvika Ruschen.
Ruschen kommer ändå att köra med tanke på att tävlingen har ett vandringspris.
Det ekonomiska resultatet för Skogsrundan och Yokohama Ludvika Ruschen blev
sammanlagt ca 36000kr.
Grangärde RRC anordnar en rallysprint den 14 augusti. Klubben ska hjälpa till med målet på
deras sträcka som tack för hjälpen vi fick under Ludvika Ruschen. I dagsläget är det 16st
anmälda och de har satt en minigräns på 30st för att tävlingen ska köras. Beslut fattas på
måndag den 8/8 då anmälningstiden har gått ut.
SMK Dala har skickat önskemål om hjälp med funktionärer till deras kommande tävling.
Klubben har tidigare hjälp oss på våra arrangemang så självklart ska vi hjälpa till på deras. De
har också efterlyst lite information om hur man arrangerar en rallytävling främst i
sekretariatet. Johan Eriksson åker till Falun nästa vecka och berättar lite om hur det går till.
Johan kommer att vara tävlingsledare på Dan Andersson Rallyt 2012. Bansträckningen är
redan klar.
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c) Mc:
Möte kommer att anordnas om hur de skall göra med Stånkan som har tävlingsdatum 1sep.
Ett muntligt avtal har gjorts mellan Ludvika MS genom Bengt Busk och Svea Skog om
tillåtelse att nyttja området året ut. Hur det ser ut 2012, om vi kommer att kunna teckna ett
nytt avtal för kommande år vet vi i dagsläget inte.
d) Offroad:
Ingen representant närvarande, men det kan rapporteras att den tilltänkta S.O.T-tävlingen inte
blev av på grund av motsättningen från kommunen på den tilltänkta tävlingsplatsen.
Motiveringen var att ett rör från närliggande pumphus låg på tävlingsplatsen.
e) Virtuell Bilsport:
Inget att rapportera.
f) Ekonomi:
Klubbens ekonomi ser mycket bättre ut nu än vid årsskiftet då vi ligger kring 300 0000.
§ 4 Skrivelser/ Rapporter
Inga inkomna
§ 5 Nya Medlemmar
Peter Hinz med fru Agneta hälsas välkomna till Ludvika Motorsällskap
§ 6 Kurser
Laila rapporterar att hon genomförde licenskurs i folkrace förra veckan med 2st deltagare.
Från förbundet sida är det inga kurser aktuella just nu.
§ 7 Övriga frågor
Anders Johansson undersöker vilken typ av färg som är lämplig för målning av kojan som
skall till Dynamiten. Lämpligt om den målas innan själva flytten.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
_____________________________
Mötessekreterare: Linn Brissman

_____________________________
Justerare: Bengt Berglund

