Månadsmötesprotokoll 2016-12-01
Närvarande: 28 stycken.

§ 1 Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna .

§ 2 Månadsmötet i november blev inställt .

§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Banbesiktningen på dynamiten går ut i januari så Eva Eriksson ska ringa Uffe
och boka tid så den blir besiktad.
Johan Eriksson har pratat med sunnansjö motorklubb om dom är intresserade
av banan vid dynamiten. Sunnansjö är intresserade och ska ta upp det på sitt
årsmöte och lämna besked efter det.
Åke Andersson frågade om det har tänkts köra några fler uthållighetstävlingar.
Om klubben har tänkt sig det så erbjöd Åke sig att prata med dom som åker att
dom skulle vara med och hjälpa till med tävlingarna också och inte bara köra
för då kan man inte ordna något om ingen vill hjälpa till.
Åke sa att man kunde prata med kopparberg om samarbete för
uthållighetstävlingar då skulle man kunna köra 4 tävlingar och göra det till en
cup.
b: Rally
Bergslagsrallyt kommer att ha start och mål i Grängesberg. Ludvika MS kommer
att ha hand om start och mål på en sträcka och en hel sträcka själva denna dag.

C: Mc
Tomas Eriksson talade om att dom ska köra vinter cupen den 22 januari 2017.
Dom ska även köra stånkan igen 2017. Tomas vill gå utbildning som
tävlingsledare men han måste gå en kurs vid klubben innan han får gå det
andra. Svemo förlänger avtalet vid björnhyttan för 3 år till med oss .
Charles talade om att det fanns ingen miljörevision sen 2013 så det måste
göras en nu 2017.
d: Offroad
Stefan sa att dom har kört en träff för ett par veckor sedan. Men det kom bara
8 person till träffen för det var så kall och dåligt väder. Men dom som kom var
nöjda.
e: Virtuellt
Det har inte hänt något sa Peter Gustavsson.

f: Dubbelkommandobilen
Finns inget att berätta för det står stilla för tillfället.

g: Säkerhet
Bosse sa att det var ingenting att berätta för tillfället.
h: Miljö
Bengt Berglund talade om att det var revision till Svemo annars lugnt.
I: Ekonomi
Charles talade om att inkomster och utgifter ligger lika.

Det har kommit in en del sponsor pengar för Ludvika Rushen men det ska in
mer innan det är klart.
Han sa att det var jämn balans i ekonomin och att han har en växelkassa
hemma vid sig som kan hämtas till tävlingarna. Han ska även ordna med
kassaservice för insättningar.

§ 4 Skrivelser och rapporter
Svenska spel Gräsroten för ungdomsidrott har delat ut pengar till Ludvika MS.

§ 5 Nya medlemmar
Moa Aronsson blev invald som ny medlem.

§ 6 Kurser
Den 3/12 är det en tävlingsledar kurs som Strömberg ska gå. Bosse har gått
teknik kurs i november.

§ 7 Övriga frågor
Per Helander som håller på med bilorientering talade om att dom ordnade
riktlinjer som ska vara för SM och NM 2017. Dom ska sedan söka in till Lots.
Dom har tänk sig en bansträcka kring Borlänge. För att göra det så behövs det
väldigt lite funktionärer. Dom tävlande sköter det mesta själv.
Tomas Eriksson frågade om någon hade en GPS som han kunde låna när han
ska köra hela slinga vid björnhyttan så han kan göra en karta på allt.
Prisutdelning för folkrace klubbmästerskap.
1:a Niklas Blidberg
2:a Jonatan Andersson

3:a Albin Olofsson på 4 plats kom Benny Falk, 5:a Jossi Granlund och på 6 plats
Daniel Brissman.
Per och Jonas Helander tilldelades blommor för sina prestationer inom
bilorientering. Kristoffer Andersson fick en blomma för total segern i Svenska
sprintserien grupp E . Roger Andersson fick en blomma för total segern i grupp
E I backtävling.
Jan Erik Eriksson fick FM Guld Suzuki 1300 rally cup.
Johan Eriksson och Stefan Gustavsson fick varsin rulltårta för sina fina
rullningar. Stefan fick även en blomma för sina prestationer som kartläsare.

§ 8 Johan avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.
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