
Månadsmötesprotokoll 2019-09-05

Närvarande 14 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
Juni månads mötesprotokoll gick igenom och lades till handlingarna.
Inga anteckningar från augustis månadsmöte, då endast 4 personer närvarade.

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

Området har slagit av och ser väldigt bra ut av Eric Wallström.
Klippa gräs i depåområdet och slå av vid posteringsplatserna ska göras.
Mika lämnar in röjsågen som läcker bensin och kör upp den till klubben.
Janne fortsätter att få kontakt med skolan om arbetena på området.

Klubb och kommun tävlingen den 5 oktober med LMS som arrangör. 
Tävlingsorganisationen är klar och vi behöver 6 funktionärer från varje klubb på
tävlingsdagen. Anna Ekehov blir tävlingsledare.
Diodlamporna är beställda och ska komma till tävlingen. Eva åker till Örjan och 
får en skylt gjord enl. reglerna, Ready to race.

Arbetsdag för de som kan på söndag den 8 september. Vi måste ha en 
arbetsdag med bl.a kabeldragning över banan.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Back SM blev en lära i olika scenarion. Lördagen blev lång med olika incidenter
som tog tid innan tävlingen var slut kl.18.00. Söndagen inte en enda försening 
och dagen slutade 13.20. Trots incidenter var förarna positiva och tyckte att 
vägen var den bästa på hela säsongen. Eftermöte kommer att hållas inom kort 
och vi förväntar oss ett + resultat, bra annonsintäkter, försäljning och entré 
bidrar till det. Klubben har tackat ja till att arrangera Back SM 2020 och 2021.

Klubben har lovat Fagersta MK att ställa upp funktionärer på en sträcka den 5 
oktober. 

Bil O med starten vid klubbstugan den 21 september arbetas det intensivt med 
nu. 6 ekipage är anmälda i dagsläget.

c) MC
                 Det blir ingen stånka i höst, det hinns inte med.

Diskuterades om att det behöver städas utefter banan då det ligger gammalt 
material som byts ut vid broarna.

d) Offroad
SOT har varit på besök och deltagandet var ungefär som förra året. Men 
överlag minskar det med 30-40% på träffarna.



Mats håller fortfarande kontakt med Länsstyrelsen angående forsevenemanget.
Ett gemensamt samarbete med banorna är att eftersträva mellan MC och OR.

e) Virtuellt
Inget finns att rapportera.

    f) Säkerhet
Mika har arbetat med säkerhetspärmen och finns nu i säkert förvar.                    
Klubbens hemsida kommer att hänvisa till SBF:s säkerhetssidor.

f) Miljö
Inget nytt att rapportera, allt är under kontroll.                 

g) Ekonomi
Kassören var inte närvarande vid mötet.  

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

§  5 Nya medlemmar
Två medlemmar invaldes och hälsades välkomna i föreningen.
Arvid Stål, Rally och Jesper Yngström, MC.

§  6 Kurser
Mika kontaktar Mats Myrberg om han har tid att ha någon kurs i FR under 
november månad.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Diskuterade en uppkommen fråga då föreningskonsulentens tjänst kommer att 
tas bort. Beslutades att Mika tar kontakt med andra föreningar om att gå 
samman i en skrivelse till kommunen.

Nya klistermärken och dekaler till framruta har tagits fram och visades. 
Diskuterades mått och färger. Stefan har kontakten med Örjan. 

Broracet 2 den 14 september kommer vi att köra som planerat med Emmelie 
Fältman som tävlingsledare. 5 anmälda i nuläget. Eva ordnar så att inbjudan 
kommer in i Lots via Benny, tar kontakt med tidningen och Håkan R.

Mika har fått samtal om att personer i LMS kläder har uttalat rasistiska 
kommentarer på offentliga platser. Detta får inte på något sätt förekomma av 
medlemmar som är klädda som offentliga personer för vår förening. Mika 
kommer att vidta åtgärder.

Bosse bokade lokalen den 21 oktober för AMK:s räkning då ”Posa” kommer 
och har en föreläsning.

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


