
Månadsmötesprotokoll 2019-10-03

Närvarande 6 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
September månads mötesprotokoll hade lästs av alla på hemsidan och det 
lades därefter till handlingarna.

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

Banan är iordninggjord av skolan. 
Träningspärmen ska hem och förarna ska föras in i Lots.
Inga betalningar på swish har gjorts för träningar. 
100 kronor för medlemmar och 200 för icke medlemmar. Pengar som ska gå till
återställning av banan.
Diodlamporna har precis kommit och vi kollar hur man löser elen till dem.

Klubb och kommun den 5 oktober har ställts in då endast 22 förare var 
anmälda till tävlingen.

Uthållighetstävling den 16 november, två lag är anmälda tills idag. Inbjudan 
ska läggas in i Lots. Finns utlagd på hemsidan och fb sidan och i kalender.

Evenemang och arrangemang för sponsorer ska PR licenser vara obligatoriska 
för försäkringsfrågan. Banan ska återställas av användaren.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Bergslagsrallyt den 8/2 2020, arbetet och planeringen fortskrider. Några vägar 
som inte är klara vid Länsstyrelsen.
Funktionärer från klubben kommer att hjälpa Fagersta MK vid en start den 5 
oktober. 
SMK Dala Falun har frågat om hjälp vid FM tävling den 25/1 2020, gärna en hel
sträcka. Vi meddelar Fredrik W att vi kommer.

SM Bil O, Bergslagsnatta den 21 september samlade 16 ekipage med start och
mål vid klubben. Alla var i mål vid 00.30 tiden och avslutades vid 02.30. Det tog
lång tid att rätta tiderna med alla bokstäver som ska vara med.
Alla deltagare var nöjda med arrangemanget. Det ekonomiska är inte klart men 
det kan ev. bli ett underskott.

c) MC
Inget finns att rapportera.                

d) Offroad
Inget finns att rapportera.



e) Virtuellt
Inget finns att rapportera. 

f) Säkerhet
Kim kommer att lägga in material på hemsidan.

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

h) Ekonomi
Kassören föredrog det ekonomiska läget och det ser fortfarande gott ut.
Back SM har bidragit med ett stort överskott till kassan.   

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

§  5 Nya medlemmar
Två medlemmar invaldes och hälsades välkomna i föreningen.
Hans Johansson, RY och Torsten Mumba, MC.

§  6 Kurser
Mika kontaktar Mats Myrberg igen om han har tid att ha någon kurs i FR 
framöver.
Rallykurs bestämdes att vara under april månad 2020.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Bidragsansökningar för verksamheterna vid Dynamiten och Björnhyttan samt 
för klubben har sökts av Ulla.

De nya klistermärkena och dekaler till framruta är klara och finns på 
klubblokalen. 

Broracet 2 den 14 september kördes som planerat med Ulla Cronert som  
tävlingsledare. 13 anmälda kom till start. Nya Ludvika tidning gjorde ett fint 
reportage inför tävlingen. Som vanligt var det otroligt glada barn och en stor 
åskådarskara. Mail har kommit från Sammilsdalsskolan i Leksand med fråga 
om vi kör racet nästa år. Beslutades att vi kör nästa år i maj.
Korv och dricka såldes och tävlingen gav ett plus resultat.

Åke Andersson har varit på revisionsmöte angående bokslutet i 
Bergslagsklubbarna. Ekonomin och bufferten för kommande tävling ser bra ut.

Mika har gjort ett ”årshjul” för föreningen, vi fyller i viktiga datum för bl.a. 
ansökningar, möten och våra åtaganden. 

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


