
                  Månadsmötesprotokoll 2016-08-04 

Närvarande: 11 stycken. 

 

§ 1  Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna . 

 

§ 2  Föregående månadsprotokoll godkändes. 

 

§ 3  information från sektionerna 

a:  Janne Eriksson och Urban Brissman var på klubb och kommun möte i 

sunnansjö den 4/8. 

b:  Ulla Cronert talade om att det var 39 startande till Ludvika Rushen som körs 

den 6/8. Ludvika MS kommer att ha hand om 1 och ½ sträcka +HQ på 

Bergslagsrallyt den 29/1-2017. 

c:  Charles talade om att MC ska hjälpa till vid Finnmarksturen i Augusti. 

Mc tävlingen som kördes i Juni vart lyckad  

d:  Träffen som offroad hade i Juli så kom det 17 bilar dit och alla var nöjda. 

e:  Ingenting för tillfället. 

f:  Har inte hänt något där. 

g:  Säkerhet hade inget att berätta sa Bosse. 

h:  Det fanns inget att berätta om säkerhet. 

i: Charles sa att ekonomin ser bra ut för klubben. 

 

§ 4  Det har kommit en inbjudan till föreningsträff för MC i Falun från Svemo. 



§ 5   Klubben valde in 2 nya medlemmar. Rickard Nordström och Glenn 

Strömberg  båda har licens vid MC sektionen. 

 

§ 6   Det kommer att vara en kurs i Gävle den 1/10 Miljö och säkerhet. 

Idrottonline kommer att kurs i september och del 2 i oktober. 

 

§ 7   Krister Bohlund i Kinnarp har skickat en förfrågan till klubben om dom 

hade några souvenirer att skänka för han är en storsamlare av sånt. 

Vi ska titta var som finns och skicka lite till han. 

Ludvika MS ska fira 65 år. Så det kommer ut en inbjudan till Räfsnäs den 17 

September så du kan boka dig till detta. Det kommer att kosta 50 kronor per 

person och då ingår det mat och musik. 

 

§ 8  Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Ordförande    Vid pennan 

Johan Eriksson         Ann-Christin 

Andersson 

 

 


