
Månadsmötesprotokoll 2019-02-07

Närvarande 13 stycken.

§  1 Mötets öppnande
Ulla öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§  2 Föregående protokoll
Inget protokoll fanns att tillgå från föregående månad. 
Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan efter justering.

§  3 Information från sektionerna
a) Folkrace

Lugnt just nu – banan på Dynamiten är inte plogad.
Datum för uthållighetstävling till våren är inte sökt, vi får titta på det och planera 
in en tävling.
FR sektionen består av Jan Eriksson, Niklas Blidberg och Jonathan Andersson.
Janne har talat med Camilla och hon skulle höra om Sunnansjö medlemmar vill
ingå i sektionen. Sunnansjö är även intresserade av att köra en 
uthållighetstävling.
Klubb och Kommun kommer klubben att ansvara för i höst.
Mats Myrberg kommer att bli vår nya utbildare i folkrace.
Folkrace kommer att ändras till Dynamiten till kommande rapporter.

b) Rally
Bergslagsrallyt med SM status lockade 110 deltagare till start. Start, mål och 
serviceplats var förlagt vid Folkets Hus.
De tävlande gav bara positiva omdömen av arrangemanget.
Domarna var lite kritiska på någon punkt. Men de kom med förslaget att 
söka SM tävling om två år – vilket bevisar att tävling och arrangemang var bra.
Mycket folk på sträckorna, Håksberg var det minst 1000 personer och vid 
Kullen lika många. Kullens Byalag hade försäljning av korv m.m. och hade 
plogat upp parkeringar.
Eftermöte med klubbarna den 23 februari för sammanfattning av rallyt och 
ekonomin.
Kommande tävlingar är SM i Backe i augusti och SM i Bil-o i september. Nytt 
för klubben är att arrangera ett lådbilsrally i maj.

c) MC
David meddelade att sektionen är i full gång med arbetet inför Vintercupen den 
17 februari. Start och depå är flyttad ut till vägen mot avfallsanläggningen.
Klubben har nu egen tävlingsledare sedan flera av killarna har gått kurs. 
Önskar hjälp med servering och grillpersonal. Miljövagnen kommer att vara på 
plats.
Banan har körs under helgen och spåren är bra, kommer det mycket snö 
framöver behöver banan öppnas så att de kan köra varje dag.



d) Offroad
Stefan och Mats har haft möte med Håkan Rosén ang. jubileumshelgen i juni 
då offroadkillarna ska köra i forsen. Håkan kommer att söka de tillstånd som 
behövs. För säkerhets skull bör uppvisningstillstånd sökas ifall olyckan skulle 
vara framme. 

e) Virtuellt
Inget att rapportera. Beträffande sportlovsaktiviteter får vi höra med Mika om 
killarna kommer att vara på klubben.

f) Ekonomi
Kassören var inte närvarande därav ingen rapport om ekonomin.

§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden
Kallelse till Nedre Norras årsmöte har kommit och Ulla åker till Tällberg. En 
motion från Västra Östergötlands MK kommer att bifallas och propositionen från
förbundet kommer att avslås.

§  5 Nya medlemmar
Fyra nya medlemmar invaldes på mötet.
Vi hälsar Martin Karlberg, Mats Myrberg, Fredrik Götberg och Rickard 
Mannerstedt välkomna till klubben.

§  6 Kurser
Mats kommer att hålla en folkracekurs i mars.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
   Niklas tog upp frågan om licens för 14 åringar vi folkraceträning. Mats kommer 

att ta reda på vad som gäller. Har varit lite olika bud och svar på det.
Ulla påminner sektionerna att komma in med sina verksamhetsberättelser till 
årsberättelsen.
En familj kommer som håller på med dragracing kommer att söka medlemskap 
i klubben och en sektion för dragracing kommer att läggas till.

§  8 Mötets avslutande
Ulla avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ulla Cronert Eva Eriksson
V. Ordförande Mötessekreterare


