Månadsmötesprotokoll 2017-06-08
Närvarande 11 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Ulla öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Föregående protokoll
Föregående protokoll som finns att läsa på hemsidan - godkändes och
lades till handlingarna.

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace/Nya tävlingsformer
Skolan har gjort en del arbeten med slänterna.
Janne kontaktar skolan och vi bjuder på smörgåstårta. (Ungdomarna
slutar 8/6 – Janne lovade att tårtan kommer när höstterminen börjar).
Sunnansjö MK vill ev. köra en sprinttävling.
Samarbetsavtalet med Sunnansjö måste ses över ganska omgående så
att ett nytt möte kan hållas.
Uthållighet
Efterfrågan är stor nu och många bilar finns redan klara. Vi satsar på ett
datum 19 augusti. En inbjudan skrivs (3 timmar) – Åke har ett bra
underlag som kan passa. Eva skriver.

b)

Rally
Ludvika rushen 5 augusti har haft två organisationsmöten.
Alla tillstånd är i dagsläget klara och inskickade till Länsstyrelsen, NNBF
och vägsamfälligheten.
En Tuss (tävling utan specialsträckor) besiktning har genomförts vid Bil &
Elservice den 2 juni, 6 bilar kom
Klubben kommer att närvara med 8 personer som hjälper till vid SM
rallyt, sträckan går i närheten av Horndal.

c)

MC
Enduro tävlingen Sommarcupen kördes planetligt den 1 juni. 85 förare
kom till start. Försäljningen av hamburgare och kaffe gick bra. Planerar
för Ludvikastånkan i september.
Klubben behöver egna tävlingsledare – en kurs behövs, den kan hållas
på klubben med 3 tillfällen.

d)

Offroad
Inget nytt finns att rapportera.

e)

Virtuellt

Spelkonsollerna var med vid mässan i Smedjebacken och vid
nationaldagsfirandet i stadsparken.
Förfrågan om spelkonsollerna kan vara med på ett evenemang med
Haffas vid Piren den 14/6.
Patrik får ansvaret för evenemanget.
f)

Dubbelkommandobilen
En ungdom har åkt med Janne. Bilen fungerar rätt bra nu – Janne ser
över den igen. En ny stol har monterats med hjälp av bl.a. Jonathan.
21 juni är bilen bokad av Britt Pedersen.
Janne kontaktar Sara Hjälm som också är intresserad att hyra bilen.
Beslutades att hyra för bilen är 1500:- kr för 7 personer över 7 personer
2.500:-

g)

Säkerhet
Mika fortsätter med att uppdatera säkerhetspärmen.

h)

Miljö
Bengt håller på med miljörevisionen för klubben och banorna, han
kommer att skicka revisionen även till Svemo.

i)

Ekonomi
Charles rapporterade att ekonomin är stabil.
En lista på betalda medlemsavgifter kommer snart att lämnas till Ulla
som kollar vidare vilka som inte har betalt.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser har inkommit.
Ulla rapporterade från ett möte hon varit på med kommunen och andra
föreningar. Ett mötesprotokoll har även kommit till klubben.
Mötets syftning är en framtidsstrategi och firandet av 100 årsjubileet för
staden.
Rosén vill ha SM tävlingar till staden år 2019. Ansökningar till SBF och
MAS ska vara inne senast 30 juni 2017 för tävlingar 2019.
Ulla tog upp frågan om ev. göra en bana på ex.vis. på Mossplan där vi
kunde få tillstånd att köra med dubbelkommandobilen – ett slags
rekrytering av nya medlemmar.
Ett möte med klubbar var på förslag – att inför säsong träffas och titta på
datum för evenemang så att de inte krockar.

§ 5

Nya medlemmar
Två nya medlemmar valdes in i klubben.
Tomas Otterberg och Johan Claesson, bil och mc intresserade och villiga
till funktionärsuppdrag.

§ 6

Kurser
Inga kurser är aktuella nu.
Eva tar kontakt med SISU ang. utbildningsmaterial från Svemo till
tävlingsledare.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Åke har en sammanställning av LMS alla ordföranden etc. från 1951,
vilket är intressant med klubbens historia. Åke mailar till Eva och sedan
läggs det ut på hemsidan.
Hemsidan behöver ses över och nytt material skickas till Jenny.

§ 8

Mötets avslutande
Ulla avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ulla Cronert

Eva Eriksson

Mötesordförande

Sekreterare

