LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20150806
Närvarande: 8 stycken

§ 1 Mötet öppnas
Till mötetsorförande valdes Lars Bergman som hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2

Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Janne Eriksson talade om att dom hade återställt bana efter krutcupen.Dom har slagit gräs och
gjort iordning för Ludvika Rushen som går den 8 Augusti på Dynamiten. Janne sa att dom skulle
vattna och välta banan efter tävlingen.

b: Rally
Bosse Söderberg medelade att dom jobbade för fullt in för Ludvika Rushen.
Det var 54 anmälda till tävlingsdagen.
c: MC
Ingenting att meddela just nu.
d: Offroad
Bengt Elvegard medelade att dom ska ha tävling den 15 Augusti vid Björnhyttan.

e: Virtuellt
Ingenting för dagen.

f: Dubbelkommando bilen
Ingen var närvarande för att prata om dubbelkommandobilen.
Men Lars Bergman och Janne Eriksson tyckte att vi skulle kunna marknadsföra oss om bilen att
den finns.
g: Säkerhet
Ingenting för dagen.
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h: Miljö
Det fanns inget att berätta sa Bosse.
i: Ekonomi
Charles lämnade rapport om ekonomin på styrelsemötet. Och att det såg bra ut.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
Ludvika kommun har skickat ut en blankett angående idrottsstipendium ” Kobbanpriset ”.
Kultur och fritidsförvaltningen vill att vi ska fundera om det finns några ungdomar i klubben som vi
skulle vilja föreslå. Vi har 2 namn som vi ska skicka in senast den 8 September.
§ 5 Nya medlemmar
Albin Olofsson blev invald.
§ 6 Kurser
Inga kurser för tillfället.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Åke Andersson undrade om jubileumshäftet från 25år och 50år vart skickat till
hembyggdföreningen. Och om dom var intresserade av en sammanställning av styrelsemedlemar.
Vi sa att Åka kunde ringa och prata med Hans Hägglund vid hembyggden själv. Och fråga vad
han var intresserade av.Åke ville ta del av årsmöteprotokollet för 2014.
§ 8 Mötets avslutande

Lars Bergman tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Den som öppnade mötet var

Den som satt vid pennan

Lars Bergman

Ann-Christin Andersson

__________________________________________________________________________________
© Johan Eriksson, Ludvika MS, e-mail: rally.eriksson@hotmail.se

