Månadsmötesprotokoll 2017-01-12
Närvarande 14 stycken.

§ 1

Mötets öppnande
Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Eva Eriksson valdes till mötessekreterare då Anki var förhindrad.

§ 2

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

§ 3

Information från sektionerna

a)

Folkrace
Inget nytt har hänt i sektionen. Väntar på Ulf Danielssons svar när han
kan komma och besikta banan. Jan E ska ringa till skolan och be dem
komma och ploga.
Jan E har även ringt till kommunen ang. staketet som togs ner, men han
har inte fått svar än.
Diskuterades om sektionen och användandet av banan. Mycket pengar
har lagts ner men väldigt dåligt med att få igång tävlingsverksamheten.
Arrendet för 2017 ligger på drygt 6000 kronor och därtill kommer
elkostnaden som är lika mycket.
Ett stort omtag behöver göras för att få till tävlingar och att få ekonomin
att gå runt och ge vinst efter allt som lagts ner på området.

b)

Rally
Bergslagsrallyt behöver funktionärer till tävlingen som går den 28 januari,
med start och mål i Grängesberg. Sträckpersonalen är så gott som klar –
men det behövs folk till parkering och servering vid skolan. Funktionärer
behövs också till besiktningen till fredag och lördag. TUSS besiktning för
den ordinarie besiktningen på fredag kväll. Frågan ställdes om 4 stycken
från Mc kunde hjälpa till vid skolan.
Skogsrundan den 26 februari med start och mål i Nyhammar behöver
också funktionärer. Säkerhetschef, servicechef och miljöchef är inte klart
än.
Den 4 februari behöver SMK Dala Falun hjälp med mål eller start
personal till deras tävling. Det vanliga gänget åker till Falun.

Vi får förlita oss på att vi får hjälp tillbaka till vår tävling.

c)

Mc
Vintercupen kommer att köras den 22 januari i Björnhyttan.
Serveringspersonal diskuterades – annars är allt klart. Lite arbete
återstår att platta banan som förövrigt är ganska bra redan nu.

d)

Offroad
Lugnt, inte hänt något på länge. Stefan Nyblom åker ev. på träff med
offroad utskottet den 21 januari i Jönköping.

e)

Virtuellt
Ingen verksamhet nu.

f)

Dubbelkommandobilen
Inget att rapportera.

g)

Säkerhet
Allt är bra – inget att rapportera

h)

Miljö
Allt är under kontroll – inget övrigt att rapportera.

i)

Ekonomi
Charles rapporterade att han gjort bokslut för 2016 och att vi kommer att
gå med en förlust detta år. Bidragande är folkracebanan och
plogkostnaden för Skogsrundan som fick ställas in på grund av tövädret.
Glädjande är att föreningen kommer att få ett verksamhetsbidrag på ca.
30.000:- kronor för 2017.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
En förfrågan har kommit från kommunen om verksamhet vecka 9 under
sportlovet. Svårigheter att ha öppet när vi inte har någon som arbetar på
klubben – de flesta har arbete att sköta i första hand.

§ 5

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar fanns att välja in.

§ 6

Kurser
Inga kurser inplanerade och distriktet har ingen kurs förrän i mars,
folkrace steg 3-4.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Charles informerade om klubbens telefon och bredbandskostnader.
Frågan har diskuterats tidigare och vi kan se att kostnaderna är alldeles
för höga för det lilla vi nyttjar i dagsläget.
Beslutades att:
Den fasta telefonen och bredbandet sägs upp till 1:a mars.
Bengt E har uppdraget och visade förslag på mobiltelefon och kostnader.
Han fortsätter att leta efter bra alternativ på mobiltelefon med surf som
kan användas till datorn. Mobiltelefonen kan med fördel tas med till
tävlingar.

§ 8

Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Johan Eriksson

Eva Eriksson

Ordförande

Mötessekreterare

