LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20140506

§ 1 Mötet öppnas

Närvarnde: 14 st

Johan hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2

Föregående protokoll

Protokollet godkändes.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Markus Dufström åkte tävling i Borlänge.Arbete som har gjorts på Dynamiten slagit gräs och
reparerat en del och fyllt ut en del material. Det har körts dit 120 ton grus. Skolan han inte bli klar
så dom kommer tillbaka i höst och fortsätter.Det behöver sprängas sten innan man gör något åt
backen. Det måste gjutas nya kurbs. Det ska samlas ihop sektionen för en arbetsdag, kallese
kommer vilken dag det blir.Sekritariatet är klart mattorna är på plats. Ulla blir lokansvarig och
rapporterar. Uffe Danielsson frågade om utökning av träning på banan.Klubb och kommun den 1011 October.

b: Rally
Rallytävlingen i Augusti kan inte Johan vara tävlingsledare, efterlyser någon annan. Papperen ska
vara inne vecka 24. Personal från Ludvika ska hjälpa Fagersta den 10/7 med sträckor på
Midnattsolsrallyt.
c: MC
Det blev ca 80 anmälda till tävlingen de 28 Maj. Det hade gått bra många var nöjda med allt.
Nästa tävling någon gång i November datum bestäms senare.
d: Offroad
Det är ingenting på gång just nu.

e: Virtuellt
På nationaldagen. Inget annat planerat för tillfället.
f: Kommandobilen
Ska till sporthallen på nationaldagen.
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g: Säkerhet
Säker och trygg lämnas in på måndag.
h: Miljö
Det blir utbildning i Augusti en onsdagskväll. Det ska vara 2 från varje sektion.
Det ska ljudmätas vid banan så nya värden ska skickas in. Miljövagnen måste förstärkas det ska
ordnas rostfria rör.

i: Ekonomi
Ingen ekonomirapport för kassören var inte där.
.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
Fått från RF för att komplitera för bidragen.
§ 5 Nya medlemmar
Rickard Wickman, Petter Zätterlund, Eva Suntikova blev invalda.
§ 6 Kurser
Bengt ska ha kurser nång i höst.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Bengt Elvegard och Per- Erik Bölla går på semester vecka 25 till vecka 28. Diskuterade en
arbetsdag på Dynamiten vad som ska göras. Lars Bergman undrade om vi ska ha någon höstfest,
ska titta när det skulle passa.
§ 8 Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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