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 § 1   Mötet öppnas 
 
Bengt Busk öppnade mötet och hälsade alla välkommna. 
 
§ 2    Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll godkändes. 
 
 § 3   Information från sektionerna 
 
 a: Folkrace 
 
Janne Eriksson talade om att dom har börjat att köra asfaltskross till dynamiten. Och det behövs 
30 lass till banan. Vibbovalsen får vi låna av Kerstin för att kunna göra klart banan. 
 
b: Rally 
 
Ludvika MS har blivit tillfrågad om att ha hand om en sträcka på Bergslagsrallyt. Så den 27 
Februari 2016 kommer vi att ansvara för en sträcka. Ludvika rushen kommer att köras i år vid 
dynamiten som en sprint den 8 Augusti. Bosse Söderberg talade om att det var en tussbesiktning 
den 22 Maj. Skogsrundan kommer inte att köras som SM tävling i år. Men vi vart erbjudna att få ha  
Skogsrundan som SM tävling 2017. Eva talade om att det blir några som ska stå i starten i 
Midnatts sols rallyt den 27 Juni. 
 
c: MC 
 
Det kommer att köras en tävling den 28 Maj kl:18.30 som heter Sommarcupen. För att färdigställa 
banan så behöver dom 25 pilar till. Peter vart beviljad att handla det.Sedan frågade  Peter om det 
fanns någon som skulle kunna hjälpa dom att sälja korv och hamburgare på tävlingen. Dom skulle 
prata med Peter Gustavsson om han kunda göra det. 
 
 d: Offroad 
 
Lars Bergman talade om att dom röjer ris och sätter ut pilar vid banan. 
 

e: Virtuellt 

Bengt  Elvegard sa att dom har inget före Nationaldagen. 
 
 
f: Dubbelkommando bilen 
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Försäkringen har kommit  på dubbelkommandobilen. Mats Graaf får sköta det. Johaqn hade på 
förslag att man kunnde göra om bilen till en krutcupbil då får man en vagnbok till den. För gör man 
om det så blir det andra regler som gäller. Bengt Busk ska prata med Graafen . 
 
g: Säkerhet 
 
Ingenting från säkerhet. 
 
h: Miljö 
 
Det var ingenting från miljö. 
 
i: Ekonomi 

Det var inget från ekonomin för kassören var inte här. 
 
 § 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommun,SISU 

Vi har fått ifrån Per på kommun om vi var intresserade av att ha Sommarlovs aktiviteter. Det har 

kommit från SBF att vi ska lämna årsrapport och verksamhetsberättelse till idrottonline. 

 

§ 5 Nya medlemmar 

Fredrik Bergvall vart invald . 

 

§ 6 Kurser 

Eventuellt en codriver licen. Vi ska be Jenny att lägga ut det på hemsidan. Så får vi se hur stort 

intresse det är för det, innan man bestämmer ett kursdatum. 

 

§ 7 Övriga frågor 

Janne sa det var en massa saker som ska bort ifrån källaren vid dynamiten.När dessa saker är 

borta så kan 2 personer till hyra platser.Det ska upprättas ett hyreskontrakt till dom som hyr. Lars 

Bergman ska ordna hyreskontakt. Bengt Busk undrade om vi kunde ha en envit vid dynamiten. 

Det rör sig om 10-12 personer som vill prova på att köra på folkracebanan. Johan sa att det gick 

och ordna fram 2 bilar.Dom vill helst det sker på en helg någon gång den 13 eller den 14 Juni. 

Det kommer att kosta 150 kronor för en licens för dagen per person. 

Johan har fått förfrågan om Nationaldagen han har tackat ja till detta. 
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Johan sa att dom har bildat en ny sektion för enkla tävlingsformer. Dom ska ha tävlingar den 18-

19 Juli. Sedan i September en tävling till. Bengt Busk tyckte att folkracen och enkla tävlingsformer 

ska slås ihop till en sektion. 

Det ska bildas en arbetsgrupp till dynamiten på 4 personer. Det blev Brisssman, Janne, Johan, 

Anders. 

Röjsågen fungerar inte så det beslutades att den ska lämnas in till Norin för full servic. 

 

§ 8 Mötets avslut 

Bengt Busk avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Den som öppnade mötet                                              Den som satt vid pennan 

Bengt Busk              Ann-Christin Andersson         

 
 
 

 

 


