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§ 1 Mötet öppnas

Närvarnde: 14 st

Johan hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2

Föregående protokoll

Protokollet godkändes.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Urban Brisman sa att dom behövde material till sandfollan för att göra klart där. Han frågade om
någon kunde spränga bort stenen så dom fick göra klart innan vintern så dom kan spola banan
när kylan kommer för vintertävlingar. Anna Schött på kommunen har hört av sig till Bengt
Berglund angående ljudmätningen vid Dynamiten som måste göras före den 23 november.
Det bestämdes att ljudmätningen ska göras den 29 oktober på kvällen . Så det ska komma dit bilar
så det kan utföras.
b: Rally
Det har varit revision på Bergslagsklubbarna och det var godkänt.
c: MC
Bengt Busk meddelade att avtalet vid Björnhyttan är klart som gäller från den 1 oktober. Avtalet
gäller 1 år i taget . På söndagen den 5 oktober är det tidsträning i Fragg.
d: Offroad
Lars Bergman har haft kontakt med kommunen angående en ansökan för Björnhyttan som han
har skickat in. Kommunen sa att det fattades en bullerljudsmätning som inte var utförd. Men det är
klart nu. Det kommer att heta Björnhyttans Motoranläggning. Avtalet är på 5 år och träder i kraft
den 1 November 2014. Det är en årskostnad på 1000 kronor om året. Det enda som behöver
göras nu är att förbättra några spångar och breddas lite på vissa ställen. Miljöcertifikat finns till
2016 för Björnhyttan.

e: Virtuellt

Ingenting förnärvarande.
f: Dubbelkommandobilen
Ingenting har hänt där.
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g: Säkerhet
Ingenting var det på säkerheten.

h: Miljö
Bengt Berlund har dragit ut en stencil om miljöpolicy för Ludvika Motorsällskap. Det blir en
miljökurs i slutet av oktober månad. Det ska helst vara 1 ifrån varje sektion på kursen. Det kommer
att läggas ut på hemsidan vilken tid och dag det blir.
i: Ekonomi
Charles Rydberg och Bengt Busk redovisade hur detsåg ut förnärvarande på kontot. Och det ser
bra ut..
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
Det har kommit en inbjudan till Motorsportens dag i Sandviken den 15 November kl:12.00 i Folkets
hus.
§ 5 Nya medlemmar
Rebecca Friberg blev invald i klubben.
§ 6 Kurser
Det kommer att vara en förarutbildning och kartläsarutbildning den 16 november. Tiden den börjar
lägger vi ut på hemsidan.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Bengt Berglund pratade om funktionärspoolen. Om man har hjälpt till på tävlingar så ska man
skriva upp det. För varje gång du gör det så får du poäng och varje poäng är en lott. När året är
slut så blir det dragning vid årsmötet det är fina priser. MC killarna fick en stor eloge för hjälpen vid
Finnmarksturen.

§ 8 Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Den som öppnade mötet var
Johan Eriksson

Den som skrev protokoll var
Ann- Christin Andersson
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