Månadsmötesprotokoll 2017-05-04
Närvarande 11 stycken.

§ 1

Mötets öppnande
Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

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

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace
Banlicensen har kommit via Lots. Crosscart var inte ikryssat men med i
listan under åtgärdslistan punkt 7. Åke träffar Ulf D och påtalar det.
Klubben har haft två möten med Sunnansjö MK. Vi ska se över det
gamla samarbetsavtalet och uppdatera det. Klubbarna vill samarbeta
och hjälpa varandra vid tävlingar – vilket är bra att banan kommer att
användas mera.
Jan har träffat ”Jansson” från VBU och de kommer att börja med arbeten
nästa vecka.
Eva kommer att göra en träningsansökan till NNBF.
Förslag på en kväll med NTF uthållighet den 2 juni, två timmar mellan
18-20. Banbesiktning och ansökningar ska göras.

b)

Rally
Dags att ha ett upptaktsmöte inför Ludvika rushen i augusti. LMS finns
med i kalendern för Engh Meks sprinttävlingar men klubben är inte
tillfrågad. Vi kommer att köra tävlingen i egen regi som tidigare.
Utdelning från Bergslagsrallyt till de arrangerade klubbarna har inkommit
med 20tkronor.

c)

MC
Sommarcupen torsdag den 1 juni – önskar att klubben kan ta hand om
serveringen, ca 75-100 tävlande.
Det behöver byggas en bro med staket på ca 30 meter över ”bottenlösa”
kärret av banan. Bengt Busk och Thomas kollar på material. Nya pilar
behövs också. Bengt Busk undersöker vilka som äger marken mot
Slogåsen och återkommer till Thomas.

d)

Offroad
Säters MK kommer att ha en sommarträff och en dag kommer
deltagarna att komma till Björnhyttan.

e)

Virtuellt
Grabbarna i sektionen har räknat på vad en uppdatering av datorerna
kan kosta och ev. byta ut till X-box.

f)

Dubbelkommandobilen
Janne har fått fart på bilen med byte av batteri, nya tändstift och ny
strömbrytare. Han fortsätter och ser över bilen.
Bokade dagar 10 maj i stället för 9:e och 22 juni.

g)

Säkerhet
Mika har börjat se över och uppdatera säkerhetspärmen. Trygg och
säker förening – kontrollera när det är dags att göra en ny ansökan.

h)

Miljö
Bengt ska börja med ny miljörevision då den utgår i oktober. Vagnen ska
målas och belysning ska kollas i vagnen. Bengt har varit på miljöträff i
Falun.

i)

Ekonomi
Faktura på banbesiktning Dynamiten (3900) och årsavgift (2300) har
inkommit från SBF.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
NNBF inbjuder till pedagogisk kurs i Falun.

§ 5

Nya medlemmar
Inga nya medlemsansökningar.

§ 6

Kurser
Kommer förfrågan om utbildning ordar vi det – annars väntar vi med
kurser till efter semestern då vi har mycket annat på gång.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Nationaldagen 6 juni klockan13.00-16.30
Ulla har varit i kontakt med fritidsförvaltningen om plats vid
nationaldagen. Vi tackar ja till den nya platsen mot lekplatsen. Eva
tillfrågar Thunström om han vill ställa ut bilen. Övrigt är klart – Ulla är
”ansvarig” och tar kontakt med kommunen.
Motormässan 12 maj klockan10-17 och13 maj klockan 10-16
Vi har 70 m2 till förfogande. Fredag kl 13-19 får vi ställa in bilarna,
Johans Saab, dubbelkommandobilen, mc, miljövagnen och VTB
utrustningen. Vakter kommer vara på plats hela tiden. Mika har bokat 10
biljetter. Utställningsmaterial ska även vara på plats. Bengt Berglund
efterlyser ställ för broschyrer. Bengt Busk hjälper till att transportera
dubbelkommandobilen.
Profilkläder
Mika väntar på offert på kläder, t-shirt och huvtröja. Vore bra att ha
dessa till mässan och nationaldagen. Mika kollar också med Sign stop.

Datasystem med transponders
Mika har fått offert på datasystem och transponders till
uthållighetstävlingar. Finns inte transponders som man sätter på
bakrutan utan för transponders i bilen med ström från batteriet. En kabel
kan läggas ner i marken eller ev. i en båge över banan. Offerten med
utrustning och 10 transponders landar på ca 61tkr. Vi kollar vidare.
§ 8

Mötets avslutande
Beslutades att flytta månadsmötet i juni till den 8:e pg.a. sommarcupen i
Björnhyttan.
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mika Koukkari

Eva Eriksson

Ordförande

Sekreterare

