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1 § Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna utan tillägg.

§ 3 Information från sektionerna.
a) Folkrace
På förekommen anledning anordnas ett möte nästkommande veckan för att se över avtal med
samarbetspartners. Vilka samarbetspartners vi skall ha och hur dessa avtal då skulle se ut. Det
kommer även diskuteras kring banan, kommande arrangemang, arbetsdagar med mera. Tilläggas kan
också att grindar nu är inköpta och finns klara för montering uppe på Dynamiten.

b) Rally
Berslagsrallyt har bytt datum till den 14 januari, då förra datumet krockade med en SMtävling. Ludvika Ms har en komplett sträcka samt starten på en annan.
Den 25 januari arrangerar vi Skogsrundan som del deltävling i Bergslagens rally Cup (BRC).
Sedan Klassiska Cupen har meddelat att de tänker åka denna tävling fick vi lägga om
konceptet och göra en större tävling som kommer matcha ett större startfält. Vi kommer utgå
ifrån Folkets Hus i Ludvika och med start på Eriksgatan.
Dan Andersson minne går av stapeln den 19 februari och det är många cuper som vill åka
denna tävling, bland annat grupp E, Suzuki Cup och eventuellt Super Cupen. Förslag finns på
fyra sträckor varav Ludvika Ms har en sträcka.
Angående Svenska Rallyt har vi inte fått någon förfrågan ännu.

c) Mc
Inte så mycket att rapportera. Det är 1 åk kvar på 3klubbars tidsträning. På hemsidan är det
felaktig information angående körning på Björnhyttan. Det som gäller enligt det nya avtalet är

att fyrhjuliga fordon är förbjudna men två hjuliga är tillåtna. Ändrig på hemsidan kommer att
ske.

d) Offroad
Offroadsektionen står mest stilla nu i och med begränsningarna i det nya avtalet. Vi väntar på
resultatet av nyckelmyra flygområde

e) Virtuell Bilsport
Har haft öppet hus på klubben men inte varit så stort intresse för det tyvärr.

f) Ekonomi
Kassören redogjorde för klubbens ekonomiska läge.

§ 4 Skrivelser/ Rapporter

Ludvika Ms har mottagit miljöintyg av SBF samt SVEMO. Klubben är nu miljöcertifierade
och detta gäller i tre år. I och med denna miljöcertifiering är det bra att en miljögrupp bildas
för att kunna hålla sig uppdaterade om vad som gäller med mera. Det är bra om en
representant från varje sektion finns med i denna miljögrupp.

§ 5 Nya Medlemmar
Inga nya medlemmar att välja in.

§ 6 Kurser
Rally steg 3-4, tävlingsledare och tekniker anordnas i Gävle lördagen den 26 november. Finns
intresse att delta görs anmälan till Benny.
En kurs för tävlingsledare inom Dragracing kommer att anordnas längre fram.

§ 7 Övriga frågor
* Om intresse finns hos klubbens medlemmar finns ju chansen att ta BE-kort. Klubben har ett
samarbete med Mattias Trafikskola gällande detta i paketet ingår teoriböcker och
körlektioner. Anmälan görs till Bengt Berglund.

Mötet avslutades genom gratulationer till klubbens guldmedaljörer. Bröderna Hellander för
deras SM-guld i Bil Orientering och Robin Friberg för hans dubbla SM-guld i rally.
Ingvar Henriksson fanns på plats från Kultur – och fritidsförvaltningen och gratulerade med
blomster.
Tilläggas kan att i dagsläget finns inte några bra regler uppsatta för hur kommunen skall
uppvakta dessa typer av prestationer. Men ett initiativ är taget för att kunna hylla dessa
duktiga talanger, exempelvis via Ludvika Festen eller liknande men det återstår att se hur
reglerna blir utformade.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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