Månadsmötesprotokoll 2017-09-07
Närvarande 15 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

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

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace
Samarbetsavtalet med Sunnansjö MK, är pågående.
Janne har varit på Dynamiten och röjt en dag.
Fortsatt arbete behövs under den kommande veckan.
Johan har varit i kontakt med skolan som kommer att vara på området nästa
vecka.
Klubb och kommuntävlingen är anmälan igång den körs i Fredriksberg –
funktionärer från klubben ska vara med och tjänstgöra.
Nya tävlingsformer
Inbjudan, tävlingsregler och tekniska regler finns på hemsidan.
På facebooksidorna finns hänvisning till hemsidan.
Fem lag är i dagsläget anmälda till tävlingen.
Hinder ska finnas för att dämpa farten och vi kommer att sätta ihop bildäck med
spännband som är lättare att hantera än stora kubikfat.
Samlas en kväll för att planera och dra upp de sista riktlinjerna.

b)

Rally
Ludvika Rushen har genomförts och allt gick bra både ekonomiskt och
tävlingstekniskt.
Bra upplägg och glada tävlandes kommentarer känns bra när tävlingen
fungerat som den ska.
Fakturera de annonser som sålts till tävlingen. Faktura på hyvling och grusning
av vägen har inte kommit än. Vägen är väldigt bra och vi är välkomna att
komma tillbaka att åka.
Bergslagsrally 2018 kommer att ha start och mål i Ludvika. Ulla åker med som
representant från styrelsen. 2017 blir generalrepetition inför SM rallyt 2019.
Lorensberg blir HQ förlagt, Clemens Bil anmälan och Opus besiktning.
Fem sträckor varav Lms ska ha en sträcka, service, anmälan och sekretariat.
Dispens har skickats in till utskottet för att kunna Björnjägarn ska bli 50 km.
Bergslagsrallyt fyller 50 år och därför vill organisationen få till en långsträcka.
Pilning görs av Lms sträckan och fram till den från starten.
Grangärdesprinten den 9/9 kommer Mika, Ulla och Eva att åka för att sköta
målet och Bosse är med på besiktningen.

Bil-O
Björn Henriksson har varit i kontakt med Mika och Åke. Tävlingsorganisationen
i Kolsva vill ha hjälp med 6 bilar med en funktionär i varje - för kontroller utmed
banan den 29/9 på kvällen. Två är personer klara i samband med mötet.
Kontakta Åke om du vill vara med.
c)

MC
Det beställda kursmaterialet har kommit.
Banan är röjd och man har vänt på banan då den har blivit sönderkörd.
Funderingar på att anordna en TKTT tävling.
Ev. kommer mera material att köpas ut för att göra några spångar där det är
väldigt blött.
Träningsavgiften diskuterades och förslag kom att höja från 20 kronor till 50
kronor.

d)

Offroad
En träff är planerad till första lördagen i oktober, Jeep Club Sweden.
Förfrågan har kommit från Säter och Hedemora om att komma och köra i
Björnhyttan. Fråga har också kommit vad det kan kosta – Stefan ger svar om
samma betalning som i somras 1200:- kr.

e)

Virtuellt
Oliver och Isak har kollat upp maskinerna och en verkar ha gett upp.
Vi får åtgärda detta då spelkonsolerna är bokade den 18/11 i Falun.
Charles får adress av Patrik för att fakturera sommarpartyt som Patrik var ute
på vid skolavslutningen.

f)

Dubbelkommandobilen
Johan rapporterade att Fahlborg kommer att plocka ut motor och övriga delar
från reservbilen. Klubben kommer själva att sätta i motorn m.m. Bilen ska
tvättas och snyggas till och förhoppningsvis kommer den att fungera och gå
mycket bättre. Fahlborg får karossen för det arbete han lägger ner.
Mika meddelade att Smedjebacken kommun inte gett något svar ang. att
bokning av bilen.

g)

Säkerhet
Mikas arbetar vidare med att uppdatera säkerhetspärmen. Trygg och säker
förening – kontrollera när det är dags att göra en ny ansökan.

h)

Miljö
Bengt har skickat in en diger miljörevision till Svemo och Nedre Norra.

i)

Ekonomi
Nu är det ”glada siffror” för året – kassaflöde har inkommit från Enduro
Sommarcupen och Ludvika rushen. Ekonomin är stabil i klubben.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser av vikt har inkommit.

§ 5

Nya medlemmar
Två nya medlemmar invaldes på mötet.
Johnny Molinder, MC och Hampus Behrmell, VTB.

§ 6

Kurser
Sisu kommer att ta kostnaden för utbildningsmaterialet från Svemo.
Mika har varit i kontakt med Knalin inför utbildningen Målstegen.
Åtta träffar och den första kommer Knalin att vara med att starta upp.
Sedan har vi sex träffar med lite hemarbete emellan och den åttonde träffen gör
vi något mera tillsammans än att studera.
Utbildning ger oss ett verktyg för att komma vidare i arbete inom klubben – vi
måste arbeta framåt och sträva efter nya mål.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Gräsklippare och säckkärra är nu inköpta.

§ 8

Mötets avslutande
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mika Koukkari
Ordförande

Eva Eriksson
Sekreterare

