Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap
13 juni 2013
§ 1. Mötet öppnades av ordförande och samtliga hälsades välkomna.
§ 2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Finns att läsa på hemsidan.
§ 3. Information från sektionerna.

a) Folkrace
Arbetsdag på Dynamiten nu på söndag den 16/6. Bengt och Anders arbete fortskrider,
anbudsrummet är tillbaka i ordning. Fönster är isatt och målning pågår. Angående
ytterstaketet mot Burmavägen som måste lagas är det klokt att avvakta med detta, då det
eventuellt är på gång med ett hjortinhäng i närheten och Burmavägen kommer att stängas.
Vi har varit i kontakt med VBU Malmenskolan, om hjälp med maskiner. Detta var positivt
bemött hos skolan och planer finns på att göra ett projekt av arbete, vilket skulle innebära att
det ständigt under en period finns maskiner med elever på banan. För vår del innebär det att
arbetet blir klart mycket fortare. Diskussionen skall tas upp igen i höst efter
sommaruppehållet.

b) Rally
Ludvika Ruschen är närmaste arrangemang som anordnas likt förra året i Idkerberget, i
samarbete med Idkerbergets MK. Tävlingsdatum är 18 augusti och planering för detta är i full
gång. Några av oss i klubben är även med och hjälper Fagersta MK med deras tävling den 22
september och det vore mycket uppskattat om vi hade några att skicka till att ta hand om en
start eller ett mål.
Den 26 juni anordnas en Tuss på Volvo i Ludvika, kl 18-20.

c) Mc
En deltävling i Endurocupen har arrangerats ute på Björnhyttan den 30 maj. Det blev ett bra
arrangemang med hela 99st till start.

d) Offroad
AMK har hört av sig med en fråga om klubben kan tänka sig ställa upp och köra folk med
offroadbilar den 21 september. Tilltänkt plats är utanför folkracebanan på Kerstins (Gränges
Hyr-kart) del och dialog med AMK (Anki Gudmundsson) och Hyrkarten är förd och det finns
inga hinder för detta. Stefan hör sig för om det finns bilar nog för att ställa upp och
återkommer till Anki.

Angående avtalet på Björnhyttan så är det fortfarande nekande till 4hjuliga fordon på
området. En förlängning av avtalet á 1 år är klart men gäller endast 2hjuliga fordon.

e) Virtuell Bilsport
Utrustning har medverkat på Drakbåtsfestivalen, Nationaldagen och senast på Haffas, genom
Patrik Graaf. Samtliga tillfällen har lockat mycket folk och varit mycket uppskattat.

f) Ekonomi
Kassören redogjorde för klubbens ekonomiska läge, vilket fortfarande är gott.
Byte av elavtal till billigare kommer att se. Kassören kollar upp vilket som är billigast och
tecknar.

§ 4. Skrivelser/Rapporter
Inga inkomna annat än från SISU som tipsar om sommarskola för barn 7-14 år. Denna
målgrupp är för ung för oss.

§ 5. Nya medlemmar
Jack Eriksson, offroad/Mc och Jörgen Hammarbäck, Mc hälsas välkomna till Ludvika Ms.

§ 6. Kurser
Inga aktuella kurser finns att tillgå i närområdet eller på NNBF. Efterfrågan finns dock på
kurs för kartläsare i rally samt Co-driver. Vi ser över när vi kan tänkas ha en kurs för
kartläsare och återkommer.

§ 7. Övriga frågor/upplysningar
* Vi har fått en förfrågan om att ställa upp med nattvakter under Ludvika Festen mot
ersättning. Det som krävs är 6-9 personer (2-3/dag) onsdag, torsdag och fredag från ca 01-10.
Delade meningar råder om klubben skall ställa upp på detta, mötets mening är att tacka nej till
erbjudandet.
* Imorgon (läs 14 juni) åker Peter och Eva upp till Nyckelmyra för ett möte med flygklubben
angående området och den tilltänka Backluckeloppisen med datum 25 augusti. Mer
information kommer senare.
* Bil och Fritid ger medlemmar rabatt mot uppvisande av medlemskort.

* Urban Brissman har fyllt 50 år och gratulerades med blommor. Då han ej kunde medverka
på mötet fick Linn ta emot blommor och gratulationer.

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

Vid pennan: Linn Brissman

