
Månadsmötesprotokoll 2019-11-07

Närvarande 12 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
Oktober månads mötesprotokoll finns att läsa på hemsidan och det lades till 
handlingarna.

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

Uthållighetstävling den 16 november, sex lag är anmälda tills idag och vi 
hoppas på att flera kommer att anmäla sig. Beslutades att köra tävlingen.
Banan kommer att ställas i ordning på lördag morgon efter banskisserna.
Diskuterade en klubbtävling på Dynamiten som ersättning för den inställda 
klubb och kommun tävlingen.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Bergslagsrallyt den 8/2 2020, arbetet och planeringen fortskrider. Fungerar 
bättre mellan föreningarna med arbetsfördelningen.
Jan håller kontakt med Fredrik, SMK Dala om funktionärer till tävlingen den 25 
januari 2020. 

c) MC
Fråga uppkom angående banlicens vid Vilmorens bana, sektionen kollar vidare 
på det.
Många från klubben 15-20 stycken vid Gotlands GGN. Robin Sarinen placerade
sig väldigt bra.
Fyra förare kommer att åka till Eskilstuna på Läckebergs och tre till 
Novemberkåsan. Vi satsar på Stånkan till 2020.             

d) Offroad
Stefan har tackat ja på förfrågan från Öjerskog om att arrangera SOT vid 
Björnhyttan den 14 juli 2020.

e) Virtuellt
Lugn period, några barn kom förbi och ville spela när Mika var där för att 
installera ny programvara i datorn.

f) Säkerhet
Säkerhetsmaterial finns under en flik på hemsidan.

g) Miljö
Inget nytt att rapportera, miljö har en flik på hemsidan.    
           



h) Ekonomi
Kassören har meddelat att det ekonomiska läget ser fortfarande gott ut.
Back SM ger ett bra tillskott och alla räkningar är betalda, vi väntar på två 
utskickade fakturor som inte har betalts. Vi påminner om betalning.
  

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

§  5 Nya medlemmar
Jonna Nyström valdes in som ny medlem och hälsades välkommen i 
föreningen.

§  6 Kurser
Mika har kontaktat Mats Myrberg, inga anmälningar till novemberkursen har 
inkommit och beslutades att flytta kursen till början av 2020.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Anmälningarna rullar på till festen den 30 november, Gillesalen Folkets Hus 
klockan 18.00. Anmäl till Peter eller Mika. En trubadur har bokats inför kvällen. 
Våra funktionärer ska bjudas på lite mat och underhållning - för allt ideellt 
arbete som de lagt ner under året för klubben.

Benny och Katarina kommer att representera klubben och ha med en present 
till MK Kopparberg som firar 60 år som förening.

2021 blir Ludvika MS 70 år och vi kanske redan nu kan börja fundera vad vi ska
göra under jubileumsåret och vilka tävlingar vi ska ha.

Back SM har vi blivit lovade 2020 och 2021.

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


