LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20150108
Närvarande: 13stycken

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

Föregående protokoll

Protokollet godkändes. Men mötet tyckte att protokollet skulle visas via projektorn i taket så alla
ser.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Folkracebanan är i skick nu så det går att spola den .Ska ordna någon till att spola banan så det
går att åka och träna där,och att ordna istävlingar.
b: Rally
Skogsrundan som ska köras den 8 Februari. Annars var det inget annat på gång.
c: MC
Bengt Busk talade om att alla avtal vid Björnhyttan är klara. De har en tävling som ska köras:
Vintercupen.
d: Offroad

Stefan berättade att de har röjt och kört lite vid offroad banan. Det finns mera att göra där
men det tar man till våren och ordnar, broar spångar och lite mer breddning.
e: Virtuellt
Ingenting för dagen..

f: Dubbelkommando bilen
Ingenting för dagen . Det som skulle ha tagits upp får bli till nästa månadsmöte.
g: Säkerhet
Bengt Berglund talade om att dom har alla certifikaten nu.
h: Miljö
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Det kommer att bli miljöutbildning den 21 Januari och 28 Januari . Kl: 19.00 till 21.00.Det ska helst
vara en person ifrån varje sektion till denna utbilning.
i: Ekonomi
Bengt Busk talade om att ekonomin såg bra ut. Men det får inte vara några inköp utan att det har
blivit beviljat i styrelsen.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
NNBF har kallat till årsmöte i Bollnäs den 22 Februari kl:13,30. Varje förening får skicka 2 ombud
dit. Nedre Norra Svemo har årsmöte i Rättvik den 22 Februari kl: 12.00.
§ 5 Nya medlemmar
Inga nya medlemmar.
§ 6 Kurser
21 Januari och den 28 Januari har vi miljöutbildning och den börja kl:19.00.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Åke Andersson frågade om ett årsprotokoll från 2013. Eva ska titta var det kan vara.
Björn Hendriksson och Per Hellander var på besök och uppvaktades med med blommor för sina
tävlingsinsatser, och berättade lite om bilorgentering som dom håller på med. Björn och hans
kartläsare Ulf Andersson vann SM. Per och Jonas Hellander tog silver platsen. Det har gått bra för
dom. Dom kommer på besök någon gång i april och visar sin bil och den utrustning som används,
samt berättar mer om Bil-O.
§ 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
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