
  Månadsmötesprotokoll 2017-02-02 
 
Närvarande 13 stycken. 
 
 
§  1 Mötets öppnande 
 Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Eva Eriksson valdes till mötessekreterare.  
 
§  2 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från januari godkändes och lades till handlingarna. 
 
§  3 Information från sektionerna 
a)               Folkrace 

Eva har mailat Ulf Danielsson angående datum för besiktning av banan 
men ej fått svar. Tar kontakt med Ulf via telefon och hoppas på bättre 
gensvar. 
Banan är nu plogad av eleverna vid VBU.  
Kurs för nya förare kommer att genomföras den 8 februari 2017, klockan 
18.00, klubblokalen. 

b)               Rally 
Johan Strömberg rapporterade från Bergslagsrallyt som genomfördes 28 
januari. Tävlingen gick bra efter de förutsättningar som vädret bidrog 
med. Inga missöden - beröm av förarna och nöjda domare. 
Ser ut att ekonomin gå bra då man inte behövt ploga så mycket. Nästa 
år är det 50 års jubileum av rallyt. 
Skogsrundan den 26 februari med start och mål i Nyhammar saknar 
funktionärer som säkerhetschef och servicechef. 

c) MC 
Vintercupen kördes den 22 januari i Björnhyttan med 67 nöjda deltagare. 
Banan är avstängd nu då det saknas giltig försäkring. Tillstånd gavs av 
Svemo till tävlingen – löstes med tillfällig licens – då det saknades 
miljöcertifiering av banan. LMS miljöcertifiering gäller till oktober 2017. 
Bengt Berglund har nu gjort en ny certifiering av området. 
Peter Z kollar upp kursledare för en tävlingsledningskurs – så att vi har 
egna tävlingsledare. 
Diskuterades att göra en extra slinga för publiken. Även att öka ut planen 
och flytta kojan för att få mera plats för parkering etc. Kontakt får tas med 
markägaren.  

 
c)       Offroad 

Är lugnt nu – ingen rapport. 
 

d)       Virtuellt 
Inga rapporter. 
 



e)            Dubbelkommandobilen 
Inget att rapportera. 

 
f)     Säkerhet 

Allt är bra – inget att rapportera 
 

g)      Miljö 
Allt är under kontroll – inget övrigt att rapportera. 
 

h)    Ekonomi 
Ingen rapport av ekonomin.  
2016 gav ett minus resultat. 

 
§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden 

Kallelse till NNBF:s årsmöte den 19 februari 2016 i Gävle. Janne E och 
Bosse S åker. 

 
§  5 Nya medlemmar 

Johan Ericsson (Mellan Erik) valdes in i föreningen.  
 
§  6 Kurser 

Folkrace kurs den 8 februari 2017, klockan 18.00, klubblokalen. 
 Rallycross i Falun den 4 mars 2017. 

 
§  7 Övriga frågor/upplysningar 
 Erbjudande att köpa pennor har inkommit – klubben avstår. 

Bosse S kommer att ha en teknikerkurs för nya tekniker som varit med 
på besiktningen. 5 till 6 killar i första omgången och finns mera intresse 
görs en kurs till. 
Bosse S kom med frågan som medarrangör med AMK och Thomas 
Otteberg. LMS håller med lokal och Thomas håller föredrag och visar 
sina historiska formelbilar. Bosse håller kontakten med AMK. 

 Årsmötet. 
Årsmötet för 2016 års verksamhet kommer att hållas den 18 mars 
klockan 15.00 på klubblokalen. 
Klockan 18.00 är det ”knytis” på klubben för de som önskar - filmer 
kommer att visas under kvällen. 
Alla handlingar från sektionerna och styrelsen ska vara klara till 15 
februari. 
Valberedningen arbetar vidare med att tillfråga personer till styrelsen. 
 

 
§  8 Mötets avslutande 
 Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 

 
 
 
Johan Eriksson  Eva Eriksson 
Ordförande   Mötessekreterare 


