Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap 2/5 -2013

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2. På årsmötet blev posten Val av kassör inte upptagen. Ordförande ställer frågan till mötet om den
nuvarande kassören (Charles Rydberg) kan väljas. Mötet beslutade att välja Charles till kassör.
§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Information från sektionerna
a) Folkracesektionen har haft ett möte angående Dynamitenbanan och den nya
bansträckningen. Banlicensen går ut i augusti i år och med anledning av det samt funderingar
kring färdigställandet av den nya bansträckningen har banbesiktare kontaktas och möte med
denne sker under nästa vecka.
Vi har också disktuerat möjligheterna att eventuellt köra en uthållighetstävling. Tilltänkte
område är kring Swed Traffic Center. Joha har varit och kollat området och en slinga på ca 3
km går att anrordna. Förslag på datum är september någongång. Mer planering runt detta
kommer senare.

b) Tävlingen som var tänkt att gå av stapeln i juni är flyttad till den 11 augusti och går i
Idkerberget.
Angående backtävlingen i Romme Alpin, har vi inte hört något mer. Strömberg håller den
kontakten men det kan rapporteras att de stött på problem med vägarna. Mer info kommer
vid senare tillfälle.
Midnattsolsrallyt för vår del kommer läggas ner helt, då vi inte får tillgång till några så kallade
”blå-vägar”.

c) En tävling är på gång, deltävling i Sommarcupen med samma upplägg som i Vintercupen.
Tävlingen körs på Björnhyttan i slutet av maj/början på juni.

d) Nu på söndag ska några från sektionen ut och se över området på Björnhyttan där det
fortfarande är tillåtet att åka med 4 hjuliga fordon, om man eventuellt kan nyttja det som
finns till någon form av körning. Ivarsson kommer också att delta i mötet med banbesiktaren
på Dynamiten för att se över möjligheterna att kring banan utöva offroadkörning.

e) Närmaste arrangemang är medverkan på Drakbåtsfestivalen i Smedjebacken den 1 juni.
Patrik kommer att låna utrustningen för ett arrangemang på Haffas i slutet av maj/början av
juni.

f)

Kassören redogjorde för verksamhetens ekonomiska läge, som fortfarande är god. Åke
efterfrågar en balansräkning till varje månadsmöte, på så vid kan man se vad varje sektion
kostar och åt vilket håll det är på väg.

§ 4. Skrivelser/ Rapporter från förbunden
Inga skrivelser eller rapporter har kommit in men tilläggas kan att årsrapporten till SBF är
inlämnad samt är ansökan om verksamhets –och anläggningsbidrag inlämnat till kommunen.

§ 5. Nya medlemmar
Inga nya ansökningar har inkommit.
§ 6. Kurser
Inga kurser är på gång för närvarande i distriktet.

§ 7. Öriga frågor


Från Vinylverkstan kan vi få köpa beach-flaggor med Ludvika MS logga för ett överkomligt
pris om det finns intresse. Frågan tas med till nästa styrelsemöte.



Medlemmar av Ludivka Motorsällskap kan nu motuppvisande av medlemskort få rabatt på
utvalda företag i Ludvika, mer information om detta kommer på hemsidan.

§ 8. Mötetes avslutande.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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