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 § 1   Mötet öppnas 
 
Bengt Busk öppnade mötet och hälsade alla välkommna. 
 
§ 2    Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 
 § 3   Information från sektionerna 
 
 a: Folkrace 
 
Janne Eriksson talade om att det hade inte hänt någonting vid dynamiten sen klubb och kommun 
hade sin tävling där.Det som dom har gjort där är att dom har återställt banan efter tävlingen. 
 
 
b: Rally 
Johan Eriksson medelade att det var kris till skogsrundan för dom har ingen tävlingsledare till den 
dagen. Johan talade om att han har gått ut till ca:50 personer på mail  angående skogsrundan för 
ett möte,så att arbetet ska kunna komma igång för tävlingen. Men det var dålig uppsamling för 
detta det kom bara 5st till mötet. Johan medelade att dom skulle ha ett möte direkt efter 
månadsmötet för dom som har varit med på dom andra möterna så dom kan diskutera hur dom 
ska gå vidare med att få ihop folk till detta. 
 
c: MC 
 
Tomas och Peter i mc sektionen talade om att det var ett område som har blivit helt bottenlöst på 
ett ställe som dom måste åtgärda. Det måste bygga en bro där för att det ska gå och åka. 
Så det måste fram matrial och ordna en arbetsdag för detta. Tomas talade om att det ska köras en 
vintercup men har inget datum är bestämt än. 
 
 d: Offroad 
 
Stefan medelade att det skulle bli en träff vid björnhyttan  vecka 46 till helgen. Och att dom har 
haft några arbetsdagar där fram till nu. Bengt Elvegard ska ringa och kolla hur mycket dom ska 
städa vid björnhyttan. För stefan sa att det måste göras nu innan snön kommer.  
 

e: Virtuellt 

Elvegard medelade att det har varit avslutning på 13 dags cupen. 
 
 
f: Dubbelkommando bilen 
 



LUDVIKA MS 
                                       Månadsmötes protokoll  20151105 

 

                                       Närvarande: 13 stycken 

                                                              

                        

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

Bo Söderberg talade om att han hade varit och hämtat vagnboken till dubbelkommandobilen. 
Och att chassinummret var inslaget på bilen också.Så nu är allt klart för att ta försäkringen på 
bilen. 
 
g: Säkerhet 
 
Ingenting för dagen. 
 
h: Miljö 
 
Bosse  Söderberg och Bengt Berglund har gått kursen i Falun som var i oktober. 
 
i: Ekonomi 

Busken medelade att ekonomin var godkänd för dagen,för han hade pratat med Charles och fått 
rapport om det. 
 
 § 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU 

Svemo har tecknat ny försäkring med IF. Denna försäkring gäller mest för mc. 

Det kommer en tävlingsledning och domar kurs  den 28 November i Falun. 

Stefan Norman hade en förfrågan om att han skulle vilja få lite information angående folkracen. 

 

§ 5 Nya medlemmar 

Kennet Lundkvist,inom offroad blev invald som ny medlem och 
Emil Gustavsson, inom folkrace. 
 
 § 6 Kurser 
 
Svemo kommer att någon gång i februari-mars 2016 ska ha en tävlingsledar utbildning. 
Benny Persson och Ulla Cronert har anmält sig till en kurs sisu idrottonline dom vill gå. Klubben 
godkände detta. 
 
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar 

Bengt Busk talade om att Benny Persson ska sköta all anmälan om tävlingsdagar för alla 

sektioner. 

Hasse Söderström som var tävlingsledare för krutcupen har hört av sig att han inte har fått några 

resultatlistor för April tävlingen. Och han har heller inte fått några från Juli tävlingen. Han vill att vi 

skickar resultatlistor + dom som var anmälda till tävlingarna. 



LUDVIKA MS 
                                       Månadsmötes protokoll  20151105 

 

                                       Närvarande: 13 stycken 

                                                              

                        

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

Åke Andersson talade om att det var möte i Hedermora den 22/11. Mötet rör sig om cupar som 

långlopp under 2016,flera klubbar ska åka dit för att framföra sina åsikter hur dom tycker.   

 
§ 8 Mötets avslutande 

 

Bengt Busk avslutade mötet och tacka för vissat intresse. 

 

 

Den som öppnade mötet var                                                  Den som satt vid pennan 

Bengt Busk.                                                                              Ann-Christin Andersson.      
 

 


