Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap
1 augusti 2013
§ 1. Mötet öppnades av ordförande och samtliga hälsades välkomna.
§ 2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna med rättelse av namn till
Fritid & Bildelar. Bil & Fritid är felaktigt.

§ 3. Information från sektionerna.

a) Folkrace
På arbetsdagen den 16/6 dök endast två eldsjälar upp, vilket var väldigt dåligt! Nästa gång får
vi gå ut lite tidigare med information och verkligen nå ut till alla så vi kan få färdigt banan till
åkbart skick. Johan håller kontakten med skolan och kontaktar dem så fort skolan börjar om
ett par veckor.
Träning och testning av bil har nekats, tills banan är i åkbart skick.

b) Rally
Swedol Ludvika Rushen går av stapeln om ca två veckor (tävlingsdatum 18 augusti). Som
nämnt tidigare är tävlingen ett samarbete med Idkerbergets Mk och sträckan går i Idkerberget.
Den som vill vara funktionär får gärna anmäla sitt intresse, då det saknas personal till start och
mål.
Fredag den 16/8 kl. 18.00 anordnas en TUSS på Gösta Samuelsson Bil i Ludvika.
Den 22 september anordnas Nattkröken i Fagersta, några av oss åker ner och hjälper till med
start och mål. Vill man vara med och hjälpa till är man varmt välkommen.

c) Mc
Ingen representant närvarande, ingen information kan ges.

d) Offroad
Stora Ensos mark på området på Björnhyttan, är godkänd för 4 hjuliga fordon. Diskussion
kommer att ta upp om den kommunägda marken om ett tillstånd för körning även där. Tanken
är att man på dessa två områden kan få till en slinga/bana att åka på.

e) Virtuell Bilsport
Nya grafikkort är inköpta och ditsatta. Vi kommer att ha öppet hus under höstlovet och en
träff på Haffas kommer också att ske under hösten.

f) Ekonomi
Kassören är ej närvarande, ingen rapport kunde ges.

§ 4. Skrivelser/Rapporter
Inga inkomna.

§ 5. Nya medlemmar
Inga inkomna ansökningar.

§ 6. Kurser
NNBF kommer under hösten att hålla kurs för domare, tekniker och banbesiktare. En
pedagogikkurs för utbildare kommer också anordnas.
I klubben får vi se över kursbehovet i dem olika sektionerna och sedan anordna kurser efter
intresse.

§ 7. Övriga frågor/upplysningar
Ett problem som blir större och större för rallysporten är lånet av vägar. Fler och fler bolag
som äger skogsväger säger blankt nej till utlåning av vägar, inte ens om man rättar till vägarna
efter sig. Som ett resultat av detta håller förbundet på att ta fram ett nytt däckreglemente. Då
dem däck vi har idag river sönder vägarna för mycket, sommar som vinter.
Ludvika Motorsällskap har en egen sida på Facebook och även en grupp. Detta är bra
publicitet för klubben och ett bra sätt att nå ut till människor. Däremot måste vi utse vilka som
ska ha hand om detta, något som förslagsvis styrelsen kan titta närmare på.

§ 8. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan: Linn Brissman

