
Månadsmötesprotokoll 2021-09-02

Närvarande 11 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
Månadsmötesprotokoll från juli, godkändes och lades till handlingarna.
 

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

Bengt Busk talar med Mattias Engh igen, han har lovat att svetsa en plåt på 
dörren vid lastkajen. Vredet är borta på insidan och provisoriska plåtar finns på 
båda sidor på dörren.

En rejäl översvämning av källaren med ca. 60 cm vatten. Brandkåren fick 
komma och suga ut vatten och en spolbil har spolat brunnar m.m. Pumpar och 
avfuktare går fortfarande och vattnet ligger nu under plattan.
Bengt har beställt reservdelar till klubbens pump hos Ahlsells.
Självrisken ligger på 23.800 kr hos Länsförsäkringar.
Lösöret är försäkrat till 49000 kr och försäkringen täcker inget utanför 
byggnaden som står på kommunens mark.
Spolbilen kostade 3800 kr och vi väntar på Räddningstjänstens faktura.
Kommunen säger att det inte finns några vatten/avloppsledningar på området, 
ändå finns det två brandpumpar.

Asfaltskross ligger utanför området – kommunen ville ha in ett miljöcertifikat – vi
ser det som ett mellanlager innan det kommer in på området.

Åke ställde frågan om varför inte det fanns skivor på fönstren vid sekretariatet.
Detta med tanke på skadegörelse. Ingen skadegörelse har gjorts hittills och 
kanske lika bra att visa att det inte finns något av värde att bryta sig in för att ta.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Backe/Grus eventet den 1-3 oktober i Håksberg är organisationen i full gång 
med, vad som inte är klart idag är funktionärer till de 8 positionerna + start och 
mål.
Förfrågan till Fagersta MK om hjälp har ställts. Banan ska byggas på torsdag.
Depåpersonal ska vara på plats tidigt på fredagen för att ställa de tävlande på 
plats i depån.
Backen blev besiktad av Ulf Danielsson den 27 augusti.
Radio diskuterades då mottagningen är väldigt dålig i området och vi får hjälp 
av Radio Stefhan med personal.
Mika har gjort en riskanalys till Länsstyrelsen och den blev godkänd.
Noga med föreskrifter och handsprit!



Busk och Janne åker till området på måndag den 6/9 och kollar vidare för att få 
till det optimalt.
Busk ställde frågan om utökad verksamhet efter klockan 18.00 vid 
depåområdet hos kommunen. Vi kollar!
De befintliga barackerna vid depån och vid Iviken får användas och det 
kommer husvagnar från Kurts Husvagnar till domarna.
Besiktning vid Håksberg, försöka att få det från vägen!
Busk meddelar att vi fått de halmbalar som var i Grängesberg som redan har 
fraktats till Håksberg.
Teknisk chef är klart för Backe, Micke Lindkvist, Surahammar.
Rallymöte på klubben den 7 september, klockan 17.00. 

c) MC
Sektionen planerar att köra Stånkan den 19 september. Det blir en publikfri 
tävling. Bara funktionärer, servicepersonal och tävlande i depån, depåområdet 
kommer att vara inom stängslat område.
Arbetet fortsätter på banan. Planer finns att korta ner banlängden då banan 
betraktas som tuff och lång.
Molly Hjelm Busk och flera unga tjejer har ett bra team bakom sig. Se försöker 
få med 300 unga tjejer till Gotland. Träningsläger i Strängnäs samma helg som 
Stånkan körs.
Smedjebackens bana kan det ev. komma att bli problem med. Dala Zinken har 
sålt firman och viss del av banan ligger på området. Vi avvaktar och ser hur det 
blir.

d) Offroad
Sektionen planerar en körning den 2 oktober. Annars är det lugnt läge.

e) Virtuellt
Förfrågan har kommit om att vara med vid Väsmanstranden med utrustningen i 
samband med ungdomsträff och Epa bilar den 10 september.
Bengt kollar och uppdaterar datorerna.

f) Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

g) Miljö
Inget fanns att rapportera.
 

h) Ekonomi
Ingen redovisning av ekonomin då kassören inte var närvarande.
Bengt Busk har fått kontaktuppgifter till Gasoline R för utbetalning av de 
funktionärer som var i Grängesberg.

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

§  5 Nya medlemmar 
Dessa två personer invaldes i föreningen vid mötet.
Andreas Warg, MC och RY
Max Hansen, MC

Vi hälsar dem välkomna till klubben.



§  6 Kurser
Inga kurser att rapportera.
Dragracing domare har varit en utbildning för.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Eventet i Grängesberg har gett mersmak för de arrangerade och Peter Ståhl 
har vid samtal till Busk uttryckt att han gick på moln än.
De vill nog gärna komma tillbaka och kanske ett tvådagars arrangemang.
Ytterligare vill han ha in synpunkter och förslag på hur det kan göras ännu 
bättre till nästa gång. Busk framförde ett stort tack till alla inblandade.
Ett datum är prel. satt till den 27 november för att fira LMS 70 år. Lokal blir vid 
Gammelgården och vi sätter ett pris på 70:- kronor per person.
Förfrågan från Mikael Johansson om klubben kan tänka sig att förlägga en 
vintersprinttävling i Björbo, där det finns en väldigt fin sträcka.

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


