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 § 1   Mötet öppnas 
 
 Johan hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2    Föregående protokoll 
 
 Protokollet godkändes. 
 
 § 3   Information från sektionerna 
 
 a: Folkrace 
Brissman talade om att tävlingstillståndet är klart för tävlingen,men polistillståndet är inte klart och 
det fattas funktionärer. Det är lite kvar att göra innan allt är klart vid Dynamiten. 
 
 b: Rally 
 
Träningstillståndet är klart nu vid Björnhyttan så nu är det bara att köra. Skogsrundan körs på 
söndagen den 8/3.Den 12/3 är det rally på stan vid Garvanstorg det behövs folk till att rigga tältet 
och se till att allt fungerar  och att allt är klart till kl:17.00.Och den 14/2 ska vi hjälpa till i Falun som 
funktionärer. 
 
c: MC 
 
Tomas sa att dom inte har kunnat köra något vid Björnhyttan för det har varit för mycket snö. Så 
undrade om dom kunde få någon att ploga åt dom.Det blir en tävling den 8/3 Dalacupen. 
 
 d: Offroad 
 
Bengt och Stefan har varit vid banan och breddat och byggt broar. Nu håller dom på och planerar 
arbetsdagar. Någon gång i Augusti ska dom ha en kick off med offroad och enduro. 
 
e: Virtuellt 
 
Vara på stan den 12/2 vid Garvanstorg med tält och storbildsteve mellan kl:17.00-21.00. 
Klubben kommer att ha öppet 4timmar för aktiviteter för ungdomarna på sitt sportlov. 
 
 
f: Dubbelkommando bilen 
Janne ska hjälpa Mats Graaf att byta motor någon helg på kommandobilen. 
 
 
g: Säkerhet 
 
Bosse talade om att det har kommit nya reglementen. 
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h: Miljö 
 
Bengt har haft dom sista kurserna så nu är det klart. 
 
i: Ekonomi 

Ekonomin i klubben är god just nu.Charles ska säga till Carina Linder att göra en revision till 
Årsmötet. Rydberg har gjort en budget för 2015 den kommer att gå back som det ser ut för 
tillfället. 
 
 § 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU 

Ludvika kommun har skickat ett erbjudande om en kyldisk och ett flipper spel som man kunnde få 

köpa. Nedre norra skickat en inbjudan till årsmötet den 22/2 i Bollnäs. 

§ 5 Nya medlemmar 

Jan Ståbi vart invald. 

§ 6 Kurser 

Vagnboks kurs i Gävle på Scandic West den 28-29/3. 
 
 
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar 

Bengt Elvegard ska köpa 50 stycken pilar som ska vara till MC och Offroaden i var sin färg. 

Valberedningen vill ha hjälp att hitta en ny ordförande. Klubben ska bjuda in Mattias Jansson att 

visa bilder från Afrikaresan när han har kommit hem. Åke Andersson frågade om man har hittat 

Årsmöteprotokollet han har frågat efter,ska lämna besked senare till han. 

. 
 
§ 8 Mötets avslutande 

 

Johan avslutade mötet och tacka för visat intresse. 

 

Den som öppna mötet                                                                Den som skrev protokoll 

Johan Eriksson                                                                            Ann-Christin Andersson 

 
 


