Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap
3 oktober 2013
§ 1. Mötet öppnades av vice ordförande och samtliga hälsades välkomna.
§ 2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 3. Information från sektionerna.

a) Folkrace
Våra förhoppningar om att göra ett projekt i samarbete med Malmenskolan har inte gått som
planerat. Tiden är emot oss och det är brottom att få upp räckena och göra de grävningar som
grävs för att få en godkänd bana till vintern. Mötet kommer fram till att Urban pratar med
Johan för att få reda på detaljer och tar över arbetet.
För övrigt kan nämnas att folkrace var temat när klubben hade öppet hus för ca två veckor
sedan. Daniel Brissman och Jonathan Andersson ställde ut sina bilar och besöksantalet var ca
20st.

b) Rally
Planeringarna inför Bergslagsrallyt är igång och tävlingsdatum är 25 januari 2014. Ludvika
Ms ansvarar för en komplett sträcka samt mål eller start på en annan sträcka. Start och mål är i
Hällefors precis som i fjol. Kan också tillägga att målet är uppnått för utbetalning till
arrangerande klubbar, dock med väldigt små marginaler. Beslut har fattats att inte göra några
utbetalningar för att ha en liten buffert inför kommande tävling.
Skogsrundans tävlingsdatum är osäkert i dagsläget, då satt datum eventuellt krockar med ett
FM. Mer information kommer senare.
Benny med flera var ner och hjälpte Fagersta Mk med deras nystart av Nattkröken.
Sammanfattningsvis gick tävlingen bra.

c) Mc
Sven-Erik Norgren uppmärksammar problemet med efterträdare till både
funktionärsorganisation som utövare. Idag har bara en person tävlingslicens och yngre
förmågor verkar lysa med sin frånvaro. Problematiken i sig är inte unik, den genomsyrar alla
sektioner och är något vi måste jobba vidare på.

d) Offroad
Förhandlingarna med kommunen och markägarna fortsätter, inget nytt att rapportera i
dagsläget. Några åkare anordnade på eget initiativ nöjesåkning i lördag-söndags och
besöksmålen var bland annat, Björnhyttan och Stollberg med mera.

e) Virtuell Bilsport
Vår utrustning med personal medverkade på Hemvändardagen vid Garvarns torg. Kommande
aktiviteter är ”öppet hus” x2. Första tillfället om två veckor då virtuellt är temat för kvällen
och andra under höstlovet, vecka 44 mellan kl11-15 varje dag.

f) Ekonomi
Kassören redogjorde för verksamhetens ekonomiska läge, som är god.

§ 4. Skrivelser/Rapporter
Inga inkomna skrivelser eller rapporter.

§ 5. Nya medlemmar
Inga inkomna ansökningar.

§ 6. Kurser
NNBF anordnar steg 3-4 Rally den 30 november, samt domare 1 december. Mer information
om tider, plats och anmälan, se www.nnbf.se
SISU tipsar om olika kurser, bland annat Rekrytera och Behålla, mer information finns på
klubben och nätet.

§ 7. Övriga frågor/upplysningar
o Påtalar återigen att protokollen från våra månadsmöten måste ut på hemsidan i tid så
medlemmar kan läsa dem och ta del av vad som händer i klubben. 10 dagars deadline
är det som gäller. Påminner även om att skicka protokollen till revisorerna, både
styrelsemötesprotokoll som månadsmötesprotokoll.
o Frågeställning angående begreppet ständig medlem. Gällande regler idag säger att
ständig medlem blir man vid 65 års ålder och behöver inte då betala medlemsavgift,
något som verkar vara unikt för vår verksamhet. Beslut fattas att motionera en ändrig
av detta till årsmötet. Lars Bergman åtar sig att skriva en motion.

o Angående utlåning av klubbens tillhörigheter (ex, verktyg med mera) måste vi
upprätta ett dokument med kvitteringslista som ifylles av den som lånar, samt kvitterar
vid återlämning. Bengt E åtar sig att fixa ett sådant dokument.
o Påminnelse till sektionsansvariga om verksamhetsberättelsen. Ett slutdatum kommer
och det är läge att redan nu börja skriva ner vad vi har gjort det senaste året.

§ 8. Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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