
Månadsmötesprotokoll 2020-02-06

Närvarande 11 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
Januari månadsmötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna.

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

Planeras en sittning för att lägga upp en plan för kommande verksamhet och 
arbeten på området.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Bergslagsrallyt blev inställt på grund av vädersituationen.
 

c) MC
David har haft kontakter med kommunen och WBAB ang. arrendeavtal vid 
Björnhyttan. Ett nytt avtal kommer att skickas till klubben där framgår att 
klubben inte är skyldig att städa området. Summan på arrendet kommer att 
vara densamma som tidigare 5.000:-. Avtalet kan komma att lättas upp med att 
klubben vid tävlingar kan få nyttja anläggning för start och depå. Bra plats för 
förare vid t.ex. Stånkan där upp till 150 förare kan komma till start.
Tävling den 16/2 Mika och Peter ställer upp vid servering. David ordnar elverk.
Många i klubben som tävlar och de har talat om att trycka upp klubbtröjor till 
självkostnadspris.

d) Offroad
Vintervila.

e) Virtuellt
Mika meddelar att vi inte kommer att ha öppet under sportlovet. Killarna ska 
kolla till datorerna och spelen.

f) Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

g) Miljö
Miljövagnen har inte besiktats!
Bengt Busk kommer nu att besikta den, det är körförbud på den från 1:a 
februari.
         

h) Ekonomi
Kassören meddelade att det ekonomiska läget är gott.
Meddelades att bokslutet visat en god vinst.
Bokslut klart och en budget för kommande år. 



Medlemsavgifter har kommit in och Charles gör en lista till Ulla.
Medlemsansökan på hemsidan har fel belopp på medlemsavgiften – ändras till 
rätt belopp.
  

§  4               Skrivelse /rapporter från förbunden
                     Mail har kommit från distriktet om motioner till kommande årsmöte 23 februari.
                     De handlar om den nya distriktsindelningen, från 12 distrikt till 4 eller 5 distrikt.
                     Beslutades att Åke Andersson och Mika Koukkari åker på mötet i Gävle. 
                     Mika anmäler till sig och Åke.

§  5 Nya medlemmar
Tre nya medlemsansökningar har inkommit.
Christer Marklund, MC
Anders Mannerstedt, RY
Eric Engvall, MC
Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till LMS.

§  6 Kurser
Inbjudan från Dalarnas Idrottsförbund till en introduktionsträff för utbildning av  
föreningsledare. Sporthallen i Ludvika den 18/2, kostnad 300:-.
Mail från Johan Eriksson, fritidsledare på kommunen, efterfrågar om klubben 
kan komma och prata om bilar och motorer på fritidsgårdar. Mika kollar vidare.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Klubblokalen (huset) behöver göra en del investeringar med bl.a. elen.
Byta el-central och se över lampor i huset och förrådsutrymmena.
Bengt Busk tittar vidare på det och till ett bra pris.

Vi behöver senare kolla upp elfelet vid Dynamiten och sänka till 16 amp. 
säkringar.

Bo Söderberg anmäler sig och åker till Uppsala på kurs för vagnboksutfärdare 
den 7 mars.

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


