
Månadsmötesprotokoll 2020-09-03

Närvarande 10 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
Februari månadsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

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

Arbeten har utförts vid Dynamiten av Busk med flera.
Sekretariatet där har skrivbordet sänkts till bra höjd sedan elementet tagits bort.
Busk kommer att titta vidare på två nya element med fläkt. (Lampa till klubben 
vid ytterdörren).
Banan blev lagad till uthållighetstävlingen. Busk har paddat banan.
Banan blev inte på sliten som tidigare men Janne bokar upp Dynesius som får 
komma och hyvla banan innan tävlingen den 3 oktober.
Fortsättningsvis bör vi ta ur lite ur hålen och fylla på nytt material igen.
Försäkringsbolaget har åtgärdat allt utom dörren efter inbrottet. Ny dörr är 
beställd och de ska mäta fukt eftersom vatten kommit in genom taket då plåten 
rivits upp.
Grindarna mot Gokarten måste åtgärdas då det förekommer att personer tar sig
in på området. Nytt material till stängsling och stenar som blockerar infarten.
Tävlingen den 22 augusti blev en dammig tillställning. Nio ekipage kom till start 
och sju tog sig slutmålet. Tiderna låg inom gränserna.
Bengt E kollar över lastbilen så att vi kan vattna banan och ev. lägga ut salt 
före.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Våra förare är ute och representerar klubben vid de tävlingar som kan 
genomföras utan publik. Svenska sprintserien körs inom stängda grindar och 
SM tävlingar (gäller allemansrätten) men ska köras utan publik.
Benny kollar vidare hur det förhåller sig med tävling på privat väg om det 
behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Planer finns på ett KM i klubben över 
Kåsen.

c) MC
Sommarcupen har körts i Björnhyttan och 58 förare kom till start.
Vakt fanns vid grinden för att förhindra publik.
Riktigt bra nu när vi får använda avfallsanläggningens ytor till start/mål/depå 
och parkering. Ca 100 bilar går lätt in på parkeringen.
Alla var nöjda med arrangemanget och det var städat och klart efter en halv 
timme efter målgång.
Ludvikastånkan kommer att bli den 4 oktober med startplats vid Björnhyttan.
Charles var tävlingsledare och Peter Zetterlund är också tävlingsledare med 
behörighet.



Två sjukvårdare från Engelbrekt var med och fick ta hand om ett akutfall när en 
junior bröt lårbenet, ambulans var snabbt på plats och kunde bistå med sin 
hjälp och frakta killen till Falun. Engelbrekts sjukvårdare kommer att vara med 
på nästa tävling.

d) Offroad
SOT träffen med Öjerskog fick inställas då han inte kom hem från Thailand. 3 
träffar har hållits i juli. Banarbete har gjorts tillsammans med MC sektionen.

e) Virtuellt
Ingen verksamhet, uppdatering av programmen har gjorts.

f) Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

g) Miljö
Berglund har gjort miljörevisionerna klara för alla anläggningar, de ska skickas 
in till distriktet imorgon. Miljöcertifikatet ska ligga på hemsidan när det kommer 
tillbaka. Vårt tidigare certifikat gäller till slutet på september.
      

h) Ekonomi
Ekonomin ligger ganska lika som i våras. Vi har inte blivit så drabbade av 
corona att det har påverkat ekonomin nämnvärt.
Medlemsavgifter, inkomster från sommarcupen och uthållighet som redan körts 
plus att det kommer två uthållighetstävlingar och Ludvika stånkan i oktober och 
november. Vi hoppas på ett noll resultat.

§  4               Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser av betydelse har inkommit.
Mika har varit med på telefonmöte med distriktet och andra klubbar angående
årsmötet kommande helg.
Bl.a. diskuterades nolltolerans för alkohol i samband med träffar och kurser. 
Nolltolerans krävs av alla - utom när SBFs styrelse har möten etc.
Den beryktade USA resan kom även upp där undermåliga protokoll har gjorts 
eller inte skrivits. Revisorerna för SBF ger inte styrelsen ansvarbefrielse för 
räkenskapsåret. Många konstigheter har hänt i förbundet.

§  5 Nya medlemmar 
Dessa åtta personer invaldes i föreningen vid mötet.
Per Kjellgren, MC
Oscar Georgsson, MC
Maja Sarinen, MC
Lars Karlsson Rapp, MC
Ozzi Karlsson Rapp, MC
Vincent Karlsson Rapp, MC
Magnus Daniels, MC
Mikael Hedman, RY

Vi hälsar dem välkomna till klubben.

§  6 Kurser
Inga egna kurser, Idrottonline grundkurs finns men den har vi redan avklarat.



§  7 Övriga frågor/upplysningar
Åke ställde frågan var fanan var som delades ut vid svenska flaggans dag 2019
vid Gammelgården 2019. Den finns på klubben och ska användas vid 
Bergslagsrallyts arrangemang, SM sprinttävlingen i augusti 2021.
Dubbelkommandobilen behöver tvättas och fläktremmen behöver bytas, Janne 
ombesörjer det.
Åke ställde frågan om intresse fans att få en sammanställning av 
styrelsemedlemmar från bildandet 1951 och framåt. Naturligtvis tackades det ja
till detta erbjudande och Åke kommer att maila över det till Mika.

Information lämnades att klubben kommer att få två som arbetar för klubben 
under ett år. Arbetena kommer att varvas mellan klubbstugan och Dynamiten.
Mera information från arbetsförmedlingen kommer under kommande vecka 
ang. löner, skatt mm. En försäkring är tecknad ett år för Bengt Elvegard börjar 
14 september och Anders Johansson i oktober.
Mycket noga med uppgifter till AF där bl.a. alla styrelseledamöter skulle 
namnges och personnummer lämnas.

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


