LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20141204
Närvarande: 13stycken

§ 1 Mötet öppnas
Johan hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Föregående protokoll
Protokollet godkändes.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Gruset som tidigare är inköpt ska läggas ut på banan. Fortsatt arbete på Dynamiten ska ligga
vilande, detta med tanke på att dragningen av riksvägen inte är klar.
Banan ska spolas så det går att köra vintertävlingar.
b: Rally
Hjulrushen körs den 26 december. Den 22/12 kommer det att anordnas en tuss vid Björkmansbil.
Den 10 januari ska klubben hjälpa Falun med funktionärer och vi ska också hjälpa till på
Bergslagsrallyt.
Skogsrundan kommer att köras den 8 februari. Det är klart med träningsvägen i Björnhyttan.
Ett träningstillstånd ska sökas vid NNBF med förslag på att köra onsdagar mellan kl:17.00-21.00.
Vägen får endast användas då det är frusen vägbana.
c: MC
Tomas informerade att det blir en tävling i mars. Det kommer att köras en TKTT den 7 december.
Sektionen kommer att ha avslutning den12/12 på klubben.
d: Offroad
Bengt Elvegard talade om att sektionen har varit och jobbat på offroadbanan med att röja, bredda
och en del andra arbeten.
e: Virtuellt
Vid julskyltningen på Garvans torg var de virtuella spelkonsollerna och två bilar uppställda. Det
kom mycket folk som provade att köra och vi fick sälja många korvar, så det gick bra.
f: Dubbelkommandobilen
Ingenting att rapportera för tillfället.
g: Säkerhet
Det fanns inget nytt att rapportera.
h: Miljö
Det kommer att bli kurs nästa år.
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i: Ekonomi
Charles meddelade via telefon att ekonomin är stabil.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
Inga skrivelser har inkommit. Lars Bergman rapporterade att han och Johan varit på möte
angående att anställa personal i föreningar. Arbetsförmedlingen och kommunen gav en bild av hur
mycket de skulle kunna stå för om man tog in en arbetslös för att jobba för klubben.
Kommunen skulle stå för 20% av lönen , arbetsförmedlingen ska stå för ca:65% resten får klubben
stå för själv. Från den 1 Januari måste man ha körkort på motorsåg om man ska hjälpa andra men
ska du göra saker till dig själv behöver du inget körkort.
§ 5 Nya medlemmar
Inga nya medlemmar blev invalda i klubben.
§ 6 Kurser
Teknikerkurs i rally anordnad av NNBF kommer att bli i mars.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Personer med funktionsnedsättning vill komma ut och titta på rally Skogsrundan eller Hjulrushen.
Den 22/2-2015 nar Nedre Norra årsmöte i Bollnäs. Eva delade ut FM medaljer i rally till Johan
Gustavsson och Erik Gesteby det blev en silver och en bronsmedalj till dom.
Planera för ett möte hur vi går vidare med folkracebanan.
§ 8 Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Johan Eriksson.
Ordförande

Ann-christin Andersson
Sekreterare
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