LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20140506

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

Föregående protokoll

Protokollet godkändes.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Skolan kom dit idag och kör för fullt. Det har städats bort däck och järnskrot till Björnhyttan.
Har pratat med kommun angående marken. Vi kommer att få mindre mark eftersom Vestman
invest ska ha hjortar där, så det kommer upp staket som kommer att snedas ner mot depån. Vi har
kontrakt till 2015.
Det har gjorts en arbetslista på vad som ska göras. Det ska köpas grus och göras om i
serveringen,spis och kyl kommer från Elon.
b: Rally
Tävlingen midnattsolsrally hade en förfrågan om att ha ansvar för två sträckor för det skulle gå åt
mycke funktionärer.
Ansökan för tävlingsledare måste vara inne senast i juni, för tävlingen i Idkerberget i augusti.
Superfinalen i september, eventuellt parallel sprint i Grängesberg malmenskolan.
c: MC
Ska köra tävling 28 maj, första start ca:18,00- 18,30 björnhyttan. Tomas frågade om hjälp med
korv och grill försäljning. Skulle vilja få hjälp med att rikta upp en barack så dom har någonstans
att byta om och städa upp lite före tävlingen.
d: Offroad
Bengt Elvegard rapporterade det var 5 bilar som var med i OAS utflykt.

e: Virtuellt
Blir inget där fören den 6/6 förtillfället. Vi går ut på hemsidan om det.
f: Dubbelkommandobilen
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Dubbelkommandobilen ska vara med den 6 juni.
g: Säkerhet
Säkertrygg och förening, ny ansökan av Bengt och Bosse ska lämnas in.
i: Ekonomi
Charles ska lämna papper till Eva så hon kan söka bidrag. Medlemsregistret ska till Ulla så hon
ser vilka som har betalat medlemsavgiften.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
Endast reklam om lotter och pokaler.
§ 5 Nya medlemmar
David Sundkvist till MC. Birgitta Stenklo går under familjemedlem Mats Johansson. Valde in
dom.
§ 6 Kurser
Det var en folkracekurs den 26/4 det var 4st där för utbildning. Bosse Söderberg var på kurs i
Gävle teknikkurs.
Ska ha funktionärskurs någon gång i juni.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Miljövagnen måste lagas och göra ett tak på den.
Johan frågade om vi kunde ha månadsmötet nästa gång i Grängesberg? Medlemmarna tyckte att
vi skulle göra det den 5/6 kl: 19.00
§ 8 Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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