Månadsmötesprotokoll 2016-06-02
Närvarande: 7 stycken.

§ 1 Johan öppnade mötet och hälsar alla välkomna .

§ 2 Föregåendeprotokoll godkändes.

§ 3 Information från sektionerna
a: Malmenskolan har kört ut material och släntat vid dynamiten.
Uthållighets tävlingen som ska köras den 4 juni vid malmenskolan måste ställas
in.
Klubben har fått tillsägelse av Hasse att det måste finnas polistillstånd och en
banlicens för tävlingen. Så därför måste vi blåsa av tävlingen för vi hinner inte
få alla tillstånd.

b: Den 6 augusti kommer vi att köra Ludvika Rushen den kommer att gå vid
kåsen. Bengt ska hyvla vägen så den hinner lägga till sig till tävlingen.
Tävlings resultat för Ludvikas förare:
Roger Erikssons minne i Kolsva där vart Lennart och Margareta Andersson
2:a i sin klass 3F-1300cc-65.
Johan och Ann-Sofi Eriksson vann sin klass 2 WD A-förare.
Svenska sprintserien i Västerås 2 dagars tävling

Kristoffer Andersson blev 3:a på lördagen och 3:a på söndagen. Roger
Andersson blev 2:a på lördag och vann på söndag.
Järbo backtävling som kördes i 2 dagar. Roger Andersson blev 3:a på lördag och
vann på söndag.
Tävling i nyköping där blev Kristoffer Andersson 3:a och 4:a. Roger Andersson
vann båda dagarna.

c: Mc ska ha en tävling den 15 juni , sommarcupen och ingenting annat.
Det som skulle behövas göras vid björnhyttan är att bygga bänkar för dom som
finns börjar bli dåliga.

d: Det har varit en maj träff och det var 9 Land Rover bilar som kom.
Alla förare var nöjda och glada.

e: Ingenting för tillfället att berätta.

f: Mats Graaf har bilder på dubbelkommandobilen som han ska skicka till oss på
en sticka.
g: Säkerhet hade inget att berätta sa Bosse.

h: Ingenting att berätta från miljö heller sa Bosse.

i: Ekonomin är enligt budget.

.

§ 4 Det har inte kommit några skrivelse eller rapporter från förbunden.

§ 5 Klubben valde in Cassandra Eriksson som medlemm.

§ 6 Johan ska hålla en förarutbildning en kvällskurs. Kommer att lämna datum
senare. Eva Eriksson är utbildad för folkrace så hon kan hålla kurser.

§ 7 Ulla talade om att hemsidan på idrottonline som dom jobbar på kommer
att läggas åt sidan till hösten och tar opp det igen då hon och Bengt.
Janne ska köra ut miljövagnen till björnhyttan till mc tävling . Ulla och några till
ska hjälpa till att sälja korv och hamburgare denna tävlingsdag.
Februari protokollet som efterlystes det har Ulla skrivit sa Lars Bergman och års
protokollet fanns i en mapp på klubben.
.

§ 8 Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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