
Månadsmötesprotokoll 2021-07-01

Närvarande 8 stycken.

§  1 Mötets öppnande
Vice ordförande Ulla Cronert öppnade månadsmötet och hälsade alla  
välkomna.

§  2 Föregående protokoll
Oktober månadsmötesprotokoll från 2020, godkändes och lades till 
handlingarna.

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

För tillfället ingen verksamhet. Flertalet stolpar som satts ner har blivit stulna 
efter Burmavägen.
Bengt Busk har talat med Mattias Engh som lovat att svetsa på en plåt på 
dörren vid lastkajen.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Sprint SM som skulle körts i augusti, har ställts in i ett tidigt skede på grund av 
pandemin och Bergslagsrallyt.
Två tävlingar Back SM och SM Rally Grus kommer att slås ihop och köras 
samtidigt i Håksberg första helgen i oktober.
Två tävlingsledare behövs till att börja med. Säkerhet, miljö, funktionärer utmed
banan kan kombineras. Möjligtvis ska det vara två banchefer.
Start på lördag klockan 09.00 och för att få det att flyta på är förslag om 30 
sekunder mellan Back SM bilarna.

Urban Jonsson här ställt en fråga till Benny Cronert som klubban ev. kan vara 
med och bemanna en sträcka i Kil den 14 augusti. Hela sträckan eller start eller
mål. Lite långt att åka ca 20 mil enkel resa. Inget beslut togs i frågan.

Tommy Nyberg har ställt en fråga till Janne/Mika om medverkan på Malmen 
den 28 augusti. Äldre bilar kommer att åka och vi ska bistå med tidtagning, ca 6
personer. Janne får meddela Tommy. Janne, Ulla, Bengt Busk, Bengt B, Bosse
S klara och Janne får tala med Norberg om han vill vara med. De vill betala för 
våran tjänst.

En tuss har gjorts i Ludvika den 16 april och 17 ekipage besiktades.

Bergslagsrallyts framtid.
Ett telefonmöte med ordförande och vice ordförande var kallade till mötet den 
16  juni. LMS och HMK hade hörsammat inbjudan – MKK var 9 personer med.
HMK ser att de inte kan få fram yngre förmågor till organisation och 
funktionärer. MKK bara vill men kan inte få fram nya funktionärer. Men de är 
rörande överens om att start och mål ska vara förlagt i Ludvika. LMS och HMK 
vill inte ingå i någon organisationskommitté.



Nu ska det ”torrköras” enligt MKK och nya instruktioner ska göras under tiden 
med vad de olika chefsbefattningarna ska göra. LMS gör ingen kommentar till 
detta då allt finns med i de sanktionerade reglerna från SBF.

c) MC
Grabbarna fortsätter med arbetet på banan.

d) Offroad
Sweden Offroad Tour (SOT) kommer på besök till Björnhyttan den 13 juli. 
Sektionen har varit och arbetat på banan och satt ut pilar.
Den servering som ev. behövs klarar de av själva.
Kommunen har varit och tagit grus där de åker. Stefan tog kontakt med Anders 
Hammarbäck vid avfallsanläggningen. Han ställde frågan till Stefan om LMS 
hade något avtal att åka där.

 David har varit i kontakt med kommunen tidigare om avtalen vid Björnhyttan – 
Stefan och David får fortsätta diskussionen och se till att vi har ett skriftligt avtal.

e) Virtuellt
Ingen verksamhet, lugnt i dessa tider.

f) Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

g) Miljö
Inget fanns att rapportera.
 

h) Ekonomi
Ingen redovisning av ekonomin då kassören inte var närvarande.
Peter G har kontaktat Ulla angående spis och kylskåp som han ville sälja. Ulla 
meddelar Peter.

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

§  5 Nya medlemmar 
Dessa två personer invaldes i föreningen vid mötet.
Bengt Lindblad, MC
Mikael Nyqvist, MC

Vi hälsar dem välkomna till klubben.

§  6 Kurser
SISU, Dalarnas idrottsförbund kommer att ha utbildningar för personer som 
ingår i valberedningen.
Det är en digital utbildning den 7 september klockan 12.00 till 13.00 – den 
andra utbildningsdagen är den 9 september klockan 18.00-19.00.
David och Adam tillfrågas om de är intresserade.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Inga övriga frågor fanns.

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



Ulla Cronert Eva Eriksson
V. Ordförande Sekreterare


