Månadsmötesprotokoll 2017-12-07
Närvarande 16 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Föregående protokoll
Föregående protokoll från november gicks igenom - godkändes och lades till
handlingarna.

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace/Nya tävlingsformer
Uthållighetstävlingen som skulle ha genomförts den 19 november fick ställas in
då endast 4 team hade anmält sig.
Banan blev inte återställd efter sista tävlingen. Vi får ordna till banan när det
fryser på och ställa ut hindren till nästa tävling som är den 13 januari 2018.
Eva skriver inbjudan och får den utlagd på hemsidan. Vi har samma
organisation. Viktigt att söka nya tillstånd omgående då julledigheten kommer
emellan.

b)

Rally/Bil-O
Ulla rapporterade om Bergslagsrallyt 2018. Start/Mål vid Kyrkskolan i Ludvika.
Längd på tävlingen är 205 km varav 97 km SS. Björnjägarn 40 km SS.
A-besiktning vid Opus fredag/lördag och anmälan vid Clemens samma dagar,
noterna kommer att lämnas ut på fredag för dem som anmäler sig – lindrar lite
för anmälan när de inte behöver komma tillbaka på lördag för att hämta
noterna.
Trailerparkering vid MM. LMS har 4:e sträckan och har Fagersta till hjälp på
målet. Johan E är banchef och Mika sträckchef. LMS bemannar HQ och
anmälan med förstärkning av Hällefors.
Skogsrundan 2018, start och mål i Nyhammar.
Klart med dispensen på sträckan som är 40 km lång och som körs två gånger.
Fattas namn på markägartillstånden. Eva bokar Folkets hus i Nyhammar. Radio
är klart med Stefhan.

c)

MC
Vintercupen kommer att köras den 21 januari 2018. Charles, Tomas, Peter och
David har haft en lärgrupp med inriktning på tävlingsledare med Svemos
kursmaterial. Killarna har varit på slutkurs med Svemo – David hade förhinder
men kommer att göra den efteråt.

d)

Offroad
Inget att rapportera i dagsläget. Planering inför kommande säsong blir nästa
projekt.

e)

Virtuellt
Mika kommer att ha ett möte med kommunen och ett ev. bidrag till en
uppdatering av spelkonsollerna. De två som vi nu har, har åldern börjat att ta ut

sin rätt. Playstation med VR glasögon är det senaste till en kostnad på ca
15.000 kr.
Mika även fick tips om att söka pengar via SBF till en andra uppsättning.
f)

Dubbelkommandobilen
Inget nytt att rapportera.

g)

Säkerhet
Arbetet fortgår och bör vara klar innan årsslutet.

h)

Miljö
Miljövagnen kommer att vara besiktad innan decembers utgång.

i)

Ekonomi
Igen redovisning då kassören inte var med på mötet. Ekonomin är stabil och nu
börjar medlemsavgifterna komma in för 2018.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Ludvika kommun har kommit med förfrågan om klubben vill vara med på
sportlovet med VTB. Mika svarar att vi kommer att vara med.
Brev har kommit från NNBF med tävlingskalender för 2018 och lite mera info.
Förfrågan har kommit om att närvara vid kommande motormässa i
Smedjebacken den 19-20 maj. Beslutades att vi är med och kanske även att
dubbelkommandobilen blir med i eventet.

§ 5

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar denna månad.

§ 6

Kurser
Målstegen är nu avklarad och Eva rapporterar den till Sisu.
En funktionärskurs RY för våra medlemmar – vi tittar på datum.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Träff för inbjudna motorklubbar den 28 december i Ludvika. NNBF lånar lokalen
och SGA Mikael Dahlstedt för nya tävlingsformer kommer – NNBF står för fikat.

§ 8

Mötets avslutande
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid kvällens fika med skinkmackor grattades våra duktiga förare/kartläsare.
Thomas Thunström, Björn Henriksson, Stefan Gustafsson, Tobias Johansson
och Roger Andersson, Anki representerade i stället för Roger.
De har bärgat guldmedaljer i sina sportgrenar/klasser - gratulerades med
blomster och applåder.
En riktigt härlig kväll med berättelser från året som gått och vi fick även lite
örongodis från andra tillfällen.
Stort tack till er som representerar Ludvika Motorsällskap med den äran och er
ödmjukhet.
Mika Koukkari
Ordförande

Eva Eriksson
Sekreterare

