
                  Månadsmötesprotokoll 2016-05-12 

Närvarande: 14 stycken. 

 

§ 1 Johan öppnade mötet och hälsar alla välkomna . 

 

§ 2 Föregåendeprotokoll godkändes.  

 

§ 3 Information från sektionerna 

a: Malmen skolan har grävt upp sandfållorna och har också släntat vid 

dynamiten. 

Det ska byggas  en handikapps anpassad trappa vid dynamiten. 

Väsman in väst har rivit staket vid dynamiten. Men dom har lovat att köpa in 

material och att vi får sätta upp det nya staketet själva där. 

Enkla tävlingsformer kommer att köra en uthållighetstävling den 4 juni vid 

malmenskolan. 

Janne har städat och kört sopor från dynamiten. 

 

b: Johan talade om att Skogsrundan ska bli en sprint någon gång i Januari eller 

Februari 2017  och att bansträckor är ut valda till detta.  Johan åkte till Bengt 

Andersson och för att diskutera tävlingsvägar till Ludvika Rushen i augusti det 

blev klart vart det ska gå. 

 

c: Mc ska ha en tävling den 16 juni och inte den 10 juni som det har skrivits. 

Charles sa att allt var klart så det är bara att köra nu. 



 

d: Vi har haft en träff annars så är det inget för tillfället sa Stefan. 

 

e: Ingenting för tillfället att berätta. 

 

F: Det ska bifogas lite kort på bilen till försäkringsbolaget innan vi tar en 

försäkring på dubbelkommandobilen. 

 

g: Säkerhet hade inget att berätta sa Bosse. 

 

h: Ingenting att berätta från miljö heller sa Bosse. 

 

i: Charles lämnade en rapport för januari till sista april hur ekonomin såg ut. 

Den var bra. Han talade om hur det såg ut för varje sektion. 

Rally låg på +, folkrace var det -, offroad +, mc +, virtuellt +, dynamiten +, 

skogsrundan -. 

. 

 

§ 4 Bilsportsförbundet har skickat information angående idrott online. 

Denna information blir ett jobb för Ulla . 

 

§ 5 Klubben valde in nya medlemmar. Jussi Granfors, Patrik Johansson, Niklas 

Johansson, Oliver Johansson, Casper Johansson och Ninni Säilä. 

 



§ 6 Det är inga kurser just nu. Men eventuellt kan det bli en kartläsare 

utbildning längre fram. 

 

§ 7 Peter frågade om nya klubbtröjor t-shirts. Eva och Peter ska kolla upp detta 

och eventuellt byta färg på dem. 

Åke Andersson frågade om månadsprotokollet för februari fanns och även efter 

årsmöte protokollet för mars. Vi ska fråga Lars Bergman var dom kan finnas. 

Kommunen kom med en förfrågan om klubben vill ställa upp  på  

Nationaldagen  och få en plats utanför badhuset. Vi tackar nej till detta för det 

är en för dåligplats att stå på för att det ska ge något. 

Kristoffer frågade om klubben kunde ta upp tävlingen rally på stan igen som vi 

har haft förut.  

Det var inte taket på dynamiten som det skulle göras något åt. Utan det är 

taket på klubbstugan som ska åtgärdas. 

Björn Henriksson tilldelades Ratten för sina framgångar under 2015 i 

bilorientering . Björn har även haft fina framgångar redan i år också. 

 

 

§ 8 Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Ordförande    Vid pennan 

Johan Eriksson         Ann-Christin 

Andersson 

 

 


