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Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap
6 april 2011
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2a Till val av protokolljusterare valdes Johan Eriksson.
§ 2b Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Information från sektionerna.
a) Folkrace
Vintertävlingen den 5 mars gick med stort plus, ca 24 000kr. Det nya anbudsförfarandet
bidrog en hel del. Nästa tävling är den 14 maj. I dagsläget är det bara 2st anmälda. Vi får
avvakta och se hur det går. Från mötet kom förfrågan om det blir något prova-på eller
träningstillfälle innan majtävlingen. Frågan skickas vidare till folkracesektionen.
b) Rally
Nästa tävling är Ludvika Ruschen den 28 maj som kommer att gå på malmen-området i
Grängesberg. Organisationen för tävlingen är i gång och funktionärer kontaktas nästa vecka.
Är det någon som kan tänkas sig ställa upp, hör av er till Katarina (Kattis).
Planer finns reda nu på hur Skogsrundan 2012 ska se ut. Förbundsmästerskap (FM) status är
redan sökt för tävlingen men frågan ställs om vi även skall söka SM status. Beslut måste fattas
inom kort eftersom man måste lämna in en ansökan i god tid. Johan delade ut en skiss på
upplägget av tävlingen med 9st Specialsträckor på totalt ca 133km. HQ och service vid
Folkets Hus i Ludvika. Detta är en tävling som skulle kräva väldigt mycket folk och vi måste
samarbeta med andra klubbar/ föreningar. Men frågan är ställd till medlemmarna i klubben,
för att se om intresse finns. Om men vill vara med i organisationen kontaktar man Johan E.
c) Mc:
Ingen representant närvarande.
Snöskoter räknas enligt SVEMO till denna kategori och det finns ett stort intresse i Ludvika
för utövande av skoter och intresset tycks bara växa. Frågan ställdes om det finns möjlighet
och intresse från klubbens sida att starta en sektion och kunna få hjälp med att arrangera
tävlingar, med mera. Självklart finns det, det! När de som är intresserade samlat sig och man
kan få representanter så startas en ny sektion för skoter.
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d) Offroad:
Den gemensamma hemsidan för offroad i Hedemora, Säter och Ludvika, www.dalaoffroad.se
är nu igång och fungerar bra. Dekaler till hemsidan kommer att beställas och säljas för en
mindre summa, men mer information om vad kostnaden blir och utseende kommer senare.
Planeringsmöten inför tävlingen den 20-22 maj har ägt rum med Hedemora och Säter. Vid
nästa möte planeras inbjudan till tävlingen bli klar. Små detaljer som servering och liknande
tas det beslut på lite längre fram.

e) Virtuell Bilsport:
ABB Motorklubb (AMK) kommer eventuellt att låna vår utrustning den 10 maj. Johan och
Stefan kommer att uppdatera spelen med nyare bilar.
f) Ekonomi:
Carina Linder sitter kvar i ytterligare en månad eftersom Laila är bortrest.
§ 4 Skrivelser/ Rapporter/ Kurser
Inga inkomna.
§ 5 Nya Medlemmar
Hasse Karlsson, Ställdalen, Mc
Nicky Screech, Ludvika, ekonomi
Terry Andersson, Ställdalen, Mc
Lina Andersson, Ställdalen, Mc
Tommy Westholm, Ställdalen, Mc
Robin Westholm, Ställdalen, Mc
Erik Karjula, Ludvika, Rally
Samtliga ovan hälsas välkomna till Ludvika Motorsällskap.
§ 6 Kurser
Miljökurs på förbundsnivå den 16 april. Bengt Berglund åker på den.
Den 15 maj kommer det anordnas en kurs i rally för förare/kartläsare.

§ 7 Övriga frågor
* På tisdag den 12 april kl 08.45 är det ett möte inplanerat mellan Ludvika Kommun, Ludvika
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Flygplats förening (LFF) och Mattias Trafikskola. De skall diskutera hur vida flygfältet skall
användas i framtiden. Ludvika Ms är inbjudna av Mattias Trafikskola (som sedan tidigare
diskuterat samarbete angående flygfältet) att delta i diskussionen. Bengt Berglund och Stefan
Nyblom kommer att representera klubben.
* Angående markägarbytet på Björnhyttan har vi fått de kartor som visar hur området ser ut
och var vi har vår verksamhet, men det har ännu inte kommit fram några uppgifter om vem
som blir den nya markägaren. Bengt Busk kommer att försöka kontakta Håkan Stoor på Stora
för att se om de är aktuella som nya markägare. Vi hoppas på besked och klarhet i frågan
redan innan offroadtävlingen i maj. Benny tar kontakt med Bengt Busk för att höra hur
diskussionerna går.
Kattis avtackades för sitt ordförandeskap i gångna två åren.

§ 7 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

_____________________________
Sekreterare: Linn Brissman

_____________________________
Protokolljusterare: Johan Eriksson

