Månadsmötesprotokoll 2017-04-06
Närvarande 10 stycken.

§ 1

Mötets öppnande
Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Johan Eriksson valdes till mötesordförande.

§ 2

Föregående protokoll
Föregående protokoll från mars godkändes och lades till handlingarna.

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace
Banan har idag besiktats av Ulf Danielsson. Jan Eriksson, Urban
Brissman och Åke Andersson var med. Tre mindre saker ska åtgärdas.
Förslag finns på två alternativspår från nya banan till gamla och i södra
delen. Vi kan dra ner på posteringar och använda blinkande gult sken.
Träning för rallycross bilar kommer att godkännas och även crosscart
och ev. för crosscart tävlingar. Nya tävlingsformer – uthållighet finns flera
förslag på bansträckning. Folkrace sprintbanan blir även med i
banlicensen.
Jan har varit i kontakt med kommunen om staketet och väntar på
återkoppling. Tog även upp om att få fälla de gamla björkarna.

b)

Rally
Snart dags att ha ett upptaktsmöte inför Ludvika rushen i augusti. Vi bör
få igång annonsförsäljningen i tid för att inte tappa tid under
semestermånaderna.

c)

MC
Tomas meddelade att en Enduro tävling ska köras 1 juni. Kurser verkar
nu vara på gång – både tävlingsledning och en funktionärskurs.

d)

Offroad
Inget att rapportera.

e)

Virtuellt
Inga rapporter.

f)

Dubbelkommandobilen
Vi får kolla upp vad som kan vara felet med att den inte vill starta och gå
rent. Förarstolen behöver bytas då den är dålig.

g)

Säkerhet
Allt är bra – inget nytt att rapportera

h)

Miljö
Allt är under kontroll – inget övrigt att rapportera.

i)

Ekonomi
Ingen rapport – medlemsavgifterna flyter in.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
NNBF inbjuder till miljöträff i Falun den 25 april.
Kommunen har skickat information om Nationaldagsfirandet (svar senast
21/4)och sommarlovsaktiviteter som man kan söka medel till.

§ 5

Nya medlemmar
Sebastian Calpson (MC) och William Arvidsson (RY) valdes in i
föreningen.

§ 6

Kurser
Planera för rallykurs förare/funktionärer och teknikerkurs rally.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Bengt kommer att träffa Jenny Nodén efter påsk och titta på hemsidan i
idrott online.
Diskuterade om att förslagsvis ha en tuss besiktning i början av maj.

§ 8

Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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Eva Eriksson
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