Månadsmötesprotokoll 2018-03-01
Närvarande 8 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Föregående protokoll
Protokoll från februari månadsmöte godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll från januari har inte justerats än.

§ 3
a)

Information från sektionerna
Folkrace/Nya tävlingsformer
Inget att rapportera från sektionen.

b)

Rally
Skogsrundan kördes den 24 februari med start och mål i Nyhammar. 48
tävlande kom till start. Flera tävlande hade avanmält sig p.g.a. sjukdom.
Tävlingsledning fick bara lovord om sträckan och upplägget av tävlingen. Rallyt
ser ut idag att gå med vinst.

c)

MC
Planering inför Ludvika Stånkan. Några har varit och tränat i Björnhyttan och
betalat avgift fast det har varit så kallt och mycket snö.

d)

Offroad
För tillfället inget att rapportera – väntar på att sommaren ska komma.

e)

Virtuellt
Tisdag 28/2 och torsdag 1/3 har det varit öppet hus för sportlovslediga.
Sammanlagt har 70 st. ungdomar och föräldrar besökt lokalen för att spela på
virtuellt. Bjuda in till ett klubbmästerskap i rally – till våren. Den nya utrustningen
fungerar perfekt.

f)

Dubbelkommandobilen
Inget att rapportera.

g)

Säkerhet
Inget att rapportera.

h)

Miljö
Inget att rapportera.

i)

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och med vinst på rallyt och utbetalda medel från
kommunen blir den ännu bättre.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser har inkommit.

§ 5

Nya medlemmar
Två nya medlemmar invaldes på mötet.
Vi hälsar Sylvia och Kenneth Hermansson, till klubben.

§ 6

Kurser
Inbjudan till rally A och B licens, Sandviken den 7/4.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Beslutades: att köpa in nya program till datorn ett Windows 10, 250:- kr och ett
Office Pro för 549:-. Räkning har kommit på det mobila bredbandet som
användes då klubbens inte fungerade 149:- kr.
Jan Eriksson och Gerd Bergström var delegater på NNBF:s årsmöte i Bollnäs.

§ 8

Mötets avslutande
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mika Koukkari
Ordförande

Eva Eriksson
Sekreterare

