LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20140807
Närvarande: 7stycken

§ 1 Mötet öppnas
Eva hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2

Föregående protokoll

Protokollet godkändes.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Eva och Johan ska kontakta Kerstin och höra om dom kan få hjälp med diverse saker vid
Dynamiten så det blir klar. Eva ska maila till Linn om att hon ska gå ut med en ny arbetsdag för
Folkracebanan.
b: Rally
Ska ha möte vid klubben den 11/8 kl:18.00 och ta ett beslut om det blir något rally, det beror på
hur många anmälda det är kommer att ett beslut då.
Den 30/8 är det Nattkröken då ska LMS:ar hjälpa till vid tävlingen.
Den 15/8 är det Tuss besikting.
c: MC
Avtalet vid Björnhyttans anläggnig har förlängts till sista September.
d: Offroad
Lars Berman ska ringa Ola på kommun.
e: Virtuellt
Ingenting nu.
f: Dubbelkommando bilen
Inköp av kapell har gjorts till bilen.

g: Säkerhet
Trygg o säker förening är inlämnad av Bosse.
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h: Miljö
Ett nytt datum ska sättas för kursen.
i: Ekonomi
Inget för dagen.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
Lokstödet ska lämnas in till den 25/8 det ordnar Ulla.
§ 5 Nya medlemmar
Kalle Norin och Mika Koukkari var invalda.
§ 6 Kurser
Funktionärs kurs i höst datum lämnas senare.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Lars Bergman undrade om mark samt anläggningar, offroad Mc Enduro om att utse en person
som håller i det. Ta upp det på nästa styrelsemöte i september. Lars tyckte att man skulle titta
över stadgarna ett stycke vid varje möte. Ska ta upp det på nästa styrelsemöte.
§ 8 Mötets avslutande
Eva avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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