Månadsmötesprotokoll 2017-10-05
Närvarande 13 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

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

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace
Klubb och kommunmästerskapet ägde rum den 30 september i Hedparken.
Klubben hade funktionärer till två posteringar.

Klubbmästare: 1:a Micke Svensson, 2:a Linnea Brandt, 3:a Benny Falk
Nya tävlingsformer
Mika har varit i kontakt med Polisen ang. att flytta tävlingsdagen för uthållighet
till den 19 november. Tävlingsdagen krockar med distriktets motorsportdag.
Dynamitsladden 1, genomfördes den 16 september, 8 team var anmälda.
Varvräkningen fungerade perfekt med Bengts fina protokoll. Säkerheten var ok.
men vi ska tänka på att sänka farten lite till nästa tävling - med att sätta ut
hindren lite mera i banan.
Önskemål finns att vi ska köra en vintertävling. 3 datum är sökta för 2018, 13/1,
28/4 och 29/9.
Nya stolar är inköpta till sekretariatet och finns där – de ska monteras. Slagning
av slänter, innerplanen och vägen är bokat. Kommer att ske någon helg innan
nästa tävling. Åke kommer att söka/skicka in en banlicens till SBF som kommer
att gälla för 3 år på banan till en kostnad av 3000:-.
b)

Rally
Bergslagsrallyt kommer att flytta HQ från Lorensberga – FH är på förslag men
festsalen är redan uthyrd. Kartförslag finns på sträckorna och det verkar som
om den går att få till en femmilare till Björnjägarn.
Dags att se över organisationen inför Skogsrundan 2018.
Fina framgångar för klubbens förare och co-drivers har skördats under året.
Guldmedaljer till Thomas Thunström och Stefan Gustafsson i Rally SM.
Roger Andersson har tagit guld i Backe och i Svenska sprintserien, vilket
resulterat till RM guld.
Till månadsmötet i december får vi ordna med lite uppvaktningar till våra
duktiga medlemmar.
Bil-O
SM i Kolsva den 29 september var sex kontroller bemannade av Lms. Björn
Henriksson vann tävlingen.

c)

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

d)

Offroad
Planering inför lördagens träff är i gång.

e)

Virtuellt
Nästa vecka kommer datorerna kollas. Lämpligt att köpa in ett playstation spel i
stället för att kosta på en ny speldator.

f)

Dubbelkommandobilen
Bilen är nytvättad och står på Dynamiten.

g)

Säkerhet
Arbetet fortgår med uppdatering.

h)

Miljö
Bengt har skickat in miljörevisioner men vi har inte fått något nytt certifikat.

i)

Ekonomi
Charles redogjorde grundligt det ekonomiska läget - sektion för sektion.
Ekonomin är stabil och ligger på plus från årets början. Antalet betalda
medlemmar ser ut att ha sjunkit mot föregående år. Vid nästa utskick ska en
bankgiro blankett finnas med och även swish numret. Utskicket med nyhetsbrev
ska gå nu i oktober och vara betalt till december för att passa in i
licenssystemet i Lots.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Nyhetsbrevet från distriktet gicks igenom.

§ 5

Nya medlemmar
En ny medlem invaldes på mötet.
Vi välkomnar Linnea Brandt, FR.

§ 6

Kurser
Steg 3-4 Rally kommer att vara den 11/11 i Tällberg. Mika anmäler sig.
Datum är nu bestämda för Målstegen, 11/10, 26/10, 9/11, 16/11, 30/11 klockan
18.30 och avslutning den 3/12.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Inga övriga frågor fanns.

§ 8

Mötets avslutande
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mika Koukkari
Ordförande

Eva Eriksson
Sekreterare

