Månadsmötesprotokoll 2020-10-01
Närvarande 10 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Mika öppnade månadsmötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Föregående protokoll
September månadsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 3

Information från sektionerna
Dynamiten (folkrace, uthållighet och dubbelkommandobilen)
Arbetsdag har hållits på Dynamiten med att sätta ner stolpar efter Burmavägen.
50 stolpar satts ner på under en timme med hjälp av Jörgen Busk och hans
traktor. Stolparna ska stagas och sedan ska nät sättas upp. Det finns lika
många stolpar/nät som ska sättas ned.
Banan är klar med band och hinder inför kommande tävling.
Lastbilen har försök gjorts för att få igång den, laddat batteriet men troligen
kommer inte bränsle fram, fortsätter att söka felet.
Två mindre värmefläktar finns nu i sekretariatet.
Busk har gjort ett jättearbete med att paddat banan. Lennart från gokarten har
kört asfaltskross med traktor och Bergslagens kranlyft har hållit med bil och
padda.
Busk har ordnat salt till banan via Maserfrakt och vi kommer att sätta upp
banderoll på speakertornet.
Uthållighetstävlingen den 3:e oktober.
Åke kommer att titta på banförslaget med att åka ”baklänges” så att det finns
med i banlicensen.
10 ekipage anmälda, varav 2 tjejlag.
Funktionärer klara, vi hör med Brisse till tornet och Janne blir vid start och mål.
Janne tar med extra radioapparater.
Charles tar med miljövagnen.

a)

b)

Rally (rally, backe och bilorientering)
Ulla, Benny och Johan Strömberg har varit till Knivsta på möte angående rally
SM 2021.
Traditionellt rally, sprint/grus och sprint/asfalt – blir 5 tävlingar i varje gren.
En vintertävling blir det i Boden.
Blir skillnad i tillståndsavgifter 2019 betalades 25tkr till MAS.
Nu blir tillståndsavgiften till SBF 3600:- kr och 3000:- kr för teknikbussen som
ska vara med på alla tävlingar.
Reglementena är inte fastställda än och i sprint är det inte klart hur det blir med
räkning av de olika åken, räkna två eller tre.
SM sprinten i Ludvika 21 augusti 2021, samarbete i Bergslagsklubbarna och
Bergslagsrallyt.
Start och Mål Folket Hus, Ludvika, LMS bemannar HQ, HMK och MKK får ta
service och funktionärer utmed banan.
Strömberg har talat med Busk som blir banchef, Janne blir startchef.

Maserfrakt är med i båda tävlingarna sprint och backe.
Startavgifter:
Sprint grus
2000 kr
Sprint asfalt
1500 kr
Traditionellt rally
65 kr beräknas/mil
Back SM 2021 har Lima och LMS sökt samma datum i maj. Benny har haft
kontakt med Lima för att förhindra, men ej fått svar.
RY sektionen tilltar på en rallysprint i januari, Ludvika Rushen. Väghållare har
gett muntligt medgivande vid förfrågan.

c)

MC
Ludvikastånkan den 4 oktober, där är ett 70 tal förare anmälda.
Start, Mål och Depå vid avfallsanläggningen i Björnhyttan.
Ungdom start kl.
10.00
Motionär
11.30
Elit, Junior, Bredd
14.00
Sektionen har lagt ner ett enormt arbete med banan som är väldigt fin och bra.
David väntar på besked om datum för Vintercupen- ska då söka polistillstånd
för samtliga tävlingar för att få en avgift.

d)

Offroad
Lugnt för säsongen.

e)

Virtuellt
Ingen verksamhet.

f)

Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

g)

Miljö
Bengt Berglund har skickat in miljörevisionen och vi väntar på att få det nya
miljöcertifikatet, nuvarande certifikat gick ut 29 september.

h)

Ekonomi
Ingen redovisning av ekonomin då kassören inte var närvarande.
Bengt Busk och Åke Andersson har varit på revision av Bergslagsklubbarna.
Det ekonomiska läget är gott med en bra buffert inför kommande SM sprinttävling i augusti 2021.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Föreningsbidrag är sökt hos kommunen.
Mika har gjort en ansökan och skickat vårt förslag till Kobbanpriset.
Skrivelse har kommit från förbundet om att söka ekonomiskt bidrag för förlorade
intäkter.
Mika har bjudit in NNBF:s ordförande till nästa månadsmöte. Vi får information
från distriktet och SBF:s årsmöte. Hon vill också höra sig för hur det går för våra
ungdomar, Jesper, Hannah och Adam med deras besöka på fritidsgårdarna.

§ 5

Nya medlemmar
Dessa två personer invaldes i föreningen vid mötet.
Linus Klitsch, MC
Erik Hården, MC

Vi hälsar dem välkomna till klubben.
§ 6

Kurser
Inga egna kurser,
Miljökurs på Scandic Väst i Gävle den 10:e oktober.
Kim, Oliwer och Berglund åker, Mika anmäler.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Åke och Bengt redovisade hur hastigheten vid uthållighetstävlingarna ska
räknas så att de håller sig inom den bestämda hastigheten och uppfyller
kraven.
Åke efterfrågade årsmötesprotokoll på hemsidan.
Beslutades att:
Årsmötesprotokollen ska läggas ut på hemsidan.
Kim får visa Bengt hur man lägger in dem på sidan.

§ 8

Mötets avslutande
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mika Koukkari
Ordförande

Eva Eriksson
Sekreterare

