Månadsmötesprotokoll 2017-11-02
Närvarande 9 stycken.

§ 1

Mötets öppnande
Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

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

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace/Nya tävlingsformer
Tillstånd från polisen har kommit angående att flytt av tävlingsdag till 19/11.
Hinder på banan flyttades efter varje timme – då banan blev dålig på vissa
ställen. Hastigheten kan sänkas lite mera. Ljus utmed banan och vid
speakertornet diskuterades som komplement till flaggorna. Det kördes över
1100 varv på banan och den håller riktigt bra. Vi kommer att fortsätta med den
här tävlingsformen – den kommer sannolikt att öka på flera ställen.

b)

Rally/Bil-O
Ringa Christer Andersson och meddela våra datum på tävlingarna.
Ulla meddelar från Bergslagsrallyt att:
Besiktning, anmälan, Kyrkskolan, radio och rescuerent är klart. Björnjägarn
kommer att vara 43 km.
Tobias Johansson vann sista deltävlingen i Svenska Rallycupen och därmed
hela cupen.
Dags att sammankalla till organisationsmöte inför Skogsrundan -18.
Björn Henriksson har återigen tagit SM guld i Bilorientering – det femte raka SM
guldet.

c)

MC
Peter, Tomas, Charles och ev. David kommer att anmäla sig till Svemos
utbildning för tävlingsledare den 25-26 november. De har börjat 1/11 med
studiematerialet som vi köpt via SISU.

d)

Offroad
Stefan informerade att den senaste träffen i Björnhyttan samlade 17 bilar.
Klart är att Öjerskog kommer med SOT gänget den 17/7-18.

e)

Virtuellt
Klubben har varit öppen två dagar under höstlovet. Isac och Oliver har haft
många ungdomar som provat på att spela. Tisdagen var det 39 ungdomar och
torsdagen 25 ungdomar. Önskemål finns att inköpa x-box one och VR
glasögon. De kommer att kolla upp priser etc. Klubben kommer troligtvis att få
en peng från kommunen. Föräldrar var även med och tittade – det finns en fin
inkörsport till motorsport genom virtuella spelkonsollerna.

f)

Dubbelkommandobilen
Inget nytt att rapportera.

g)

Säkerhet
Arbetet fortgår med uppdatering.

h)

Miljö
Det nya miljöcertifikatet har kommit och gäller till 2020-09-20.
Miljövagnen ska vara besiktad innan decembers utgång.

i)

Ekonomi
Ekonomin är stabil och nya pengar har inkommit av de två
uthållighetstävlingarna.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Brev har kommit från Bilsportförbundet ang. spärrning av licenser. Ulla har koll.

§ 5

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar denna månad.

§ 6

Kurser
Vi fortsätter med Målstegen 9/11, 16/11, 30/11 klockan 18.30 och avslutning
den 3/12.
En funktionärskurs RY för våra medlemmar ska hålls innan året är slut.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Frågor kom ang. Motorsportdagen då tillfrågade inte fått återkoppling.

§ 8

Mötets avslutande
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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