Månadsmötesprotokoll 2016-09-01
Närvarande: 14 stycken.

§ 1 Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna .

§ 2 Föregående månadsprotokoll godkändes.

§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Åke Andersson tycker att vi ska ha en egen uthållighetstävling själva. Han har
pratat med Race timing angående tidtagning som dom skulle kunna ställa opp
med för ett vettigt pris. Även Janne Eriksson har pratat med Krister Andersson
och Gun Hällkvist om tidtagning dom skulle kunna ställa upp gratis så dom fick
testa grejorna.
Jan Eriksson och Urban Brissman var på folkrace möte i Falun och fick
informationen att Klubb och Kommun kommer att köras i Fredriksberg den 1
oktober. Johan Eriksson har pratat med Sunnansjö motorklubb om dom skulle
vara intresserade av att samarbeta med oss angående Dynamiten.
Johan har även pratat med Kerstin som har Gokarten i Grängesberg att hon kan
använda banan på Dynamiten.
Det har varit en kväll v 34 som det har varit träning och en kväll v 35 som det
har tränats på dynamiten.
Janne ska prata med Malmenskolan om hjälp med att få ner stolpar till staket
vid Dynamiten.

Åke Andersson talade om att det kommer ut en preliminär tävlingskalender 1
september.
b: Rally
Ludvika MS ska samarbeta med Fagersta MK när dom ska köra Natt kröken den
22/10.
Ludvika Rushen hade 38 anmälda och tävlingen gick bra och alla var nöjda och
vill komma tillbaka nästa år igen. Tävlingen gick plus på konto.
Johan Eriksson total vann Ludvika Rushen så vandringspriset fick stannade kvar
i klubben.
Johan har ansökt om tävlingsdagar nästa år 2017 för Skogsrundan och Ludvika
Rushen.

C: Mc
Charles talade om ett nästa tävling för dom blir tidigast vintercupen.
Men mc sektionen ställde upp för både den lilla och stora Finnmarksturen.

d: Offroad
Bengt Elvegard sa att dom ska en ny träff i november. Datum lämnas senare.

e: Virtuellt
Det har inte varit något där sen förra månadsmötet.

f: Dubbelkommandobilen
Janne Eriksson sa att bilen inte går riktigt som den ska så han ska prata med
Mattsson om han kan fixa det. Det skulle behövas en ny förar stol till den.
När bilen är klar ska den ställa upp vid Bilmetro för visning.

g: Säkerhet
Bosse Söderberg sa att det inte har hänt något där.
h: Miljö
Bosse talade om att det har varit lugn på denna sektion.

I: Ekonomi
Charles talade om att alla medlemmar har inte betalat in medlemmsavgiften.
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
Det har kommit från SBF första utkastet för reglementet.
Möte för nya grupp H vid Scandic West i Gävle den 15/10.

§ 5 Nya medlemmar
Erika Engh och Isabelle Kohrbeck blev invalda i klubben.

§ 6 Kurser
Grundkurs Idrottonline den 26/10. Miljö och säkerhet den 1/10 i Gävle.

§ 7 Övriga frågor

Åke Andersson undrar varför finns inte års protokollen på hemsidan så alla kan
läsa det. Han undrade om det skulle gå och ordna det. Bengt Elvegard skulle
kolla upp det och i så fall skicka över dem till Jenny så hon får lägga ut det.
Inbjudan till 65 årsfest vid Räfsnäsgården kommer att läggas ut på hemsidan
och face book. Bengt Berglund kommer att ta hand om anmälan till festen.

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