
Månadsmötesprotokoll 2019-04-04

Närvarande 12 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
Mika gick igenom senaste protokollet och det lades till handlingarna.

§  3 Information från sektionerna
a) Dynamiten (folkrace, uthållighet och dubbelkommandobilen)

Banan på Dynamiten har blivit plogad av skolan.
Det är stora hål och djupa spår som måste lagas ganska omgående.
Vi behöver lägga ny asfalt upp mot nya delen som är dålig.
Jan E kontaktar skolan om de kan laga till banan. Även stolparna ska ner och
näten ska upp så att banan blir inhägnad igen.
Träningstillståndet är sökt, betalt och finns att hämta från Lots – det gäller hela 
året alla dagar.
Jan E fick uppdraget att komma med ett datum för arbetsdag med bland annat 
banan och målning av kiosken. En röjning i byggnaden är också behövlig.
Mika har gjort ansökan till polisen för arrangemangen under året och blir 
inskickad imorgon.
Datum för uthållighetstävlingarna är fastslagna 1/6, 19/10,16/11, klubb och 
kommun Folkrace den 5/10.
Vi har flera olika banslingor sedan tidigare som vi kan besikta för tävlingarna.

Dubbelkommandobilen behöver ses över då det fattas en plugg – den läcker 
olja.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
På rallyfronten är det lugnt nu.
En Tuss kommer att vara den 26 april vid Kronbergs verkstad.
Full planering inför SM i Backe i augusti. Tävlingsorganisationen är klar och 
tillstånden är inskickade.
Johan S, Johan E och Eva E har varit på arrangörsträff med utskottet för backe.
En givande dag och de tackade ja på frågan om klubben vill arrangera SM även
2020.
Bil-O har haft sitt första möte inför höstens SM tävling. Tävlingsorganisationen 
och den tilltänkta bansträckningen är klara. Sex sträckor ska bemannas med 
funktionärer vid start och Åke har en önskelista med 4 personer klara.

c) MC
Vintercupen har körts den 17 februari och nu planeras sommarcupen den 23 
maj.
Banan behöver ordnas till på en del ställen men värst är det vid bron, där 
behöver man bygga till något bra för det är väldigt blött.
Även här behövs det arbetsdagar och kanske en last/grävmaskin för att få till 
banan bra.



Träningar har börjats vid banan i Smedjebacken.

d) Offroad
Den 11 maj kommer det att vara körning i Björnhyttan.
Håkan R håller i trådarna med tillstånd etc. inför offroadkörningen i forsen.
Stefan meddelade att ”Krut Hasse” varit i farten i Eskilstuna och försökt påverka
med sin enkel bilsport. OR ingår nu i enkel bilsport, SBF. Inte bra med lika 
namn då de kan feltolkas helt enkelt. Den ena för egen vinning och den andra 
med föreningskultur, regler och försäkringar.

e) Virtuellt
Den ena spelkonsollen har varit hos AD bildelar på deras arrangemang den 30 
mars, där fanns många som ville prova på. Mekonomen har också hört av sig 
för ett kommande arrangemang hos dem.
Den 27-28 april är våra spelkonsoller bokade till Kurts Husvagnar.

     f) Säkerhet
Säkerhetspärmen är klar.

    g)              Miljö
Miljövagnen ska utrustas med miljödukar m.m. inför årets tävlingar.
Bengt kollar upp om vagnen ska besiktas i år.

    h)              Ekonomi
Kassören meddelade att ekonomin är stabil. Medlemsavgifterna har strömmat 
in och med flera nya medlemmar ligger vi nu över medlemsbudgeten.
Klubben kommer att få förstärkning i kassan från Vintercupen, föreningsbidrag
från kommunen och från Bergslagsrallyt när vinstutdelningen är klar.
Charles har kollat upp säkringarna på Dynamiten och på klubblokalen. Den vid 
Dynamiten år på 25 amp. och den kan vi sänka till 16 amp. Charles kontaktar 
VB som får byta ut den då vi gör en besparing på den fasta avgiften.
Fråga kom upp om telefonen på klubben – den används inte så mycket nu när 
vi inte har någon där på dagtid. Beslutades att säga upp telefonen. Mika tittar 
vidare på bra anslutningar till internet.

§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser har inkommit.

§  5 Nya medlemmar
Roger Nyström valdes in i klubben och vi hälsar Roger välkommen.  Han är 
intresserad av MC.

§  6 Kurser
Mats kommer att hålla en folkracekurs nu i mars. Mika kontaktar Mats och
hör hur många som anmält sig. Vi ordnar med lite förtäring under dagen.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Jan E har varit till Kandika med radioapparaterna men han kunde inte laga 
dem. Radio Stefhan har lovat att titta över dem.
Vi behöver röda flaggor (4) till Back SM och en målflagga inför Fr tävlingen. 
Bengt B kom med förslag om att lägga ut ”våra kläder” som finns att köpas på 
hemsidan. 
Annonsbladet har gjort ett reportage om stundande Lådbilstävlingen Broracet 
den 18 maj.



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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Mötessekreterare


