Månadsmötesprotokoll 2021-10-07
Närvarande 9 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Vise ordförande Ulla Cronert öppnade månadsmötet och hälsade alla
välkomna.

§ 2

Föregående protokoll
Månadsmötesprotokoll från september, godkändes och lades till handlingarna.

§ 3

Information från sektionerna
Dynamiten (folkrace, uthållighet och dubbelkommandobilen)
De provisoriska plåtar som finns påbåda sidor på dörren ska åtgärdas men på
grunda av mycket arbete med Grus och Back SM så har Bengt inte haft tid att
följa upp detta med Mattias Engh.

a)

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.
Uthållighetstävling är planerad till 21-11-13, inbjudan ska läggas ut på hemsidan.
Röjning och gräsklippning behöver göras innan tävling.

b)

Rally (rally, backe och bilorientering)
Uppföljningsmöte efter Grus SM och Back SM är planerat till 21-10-10.

c)

MC
Stånkan genomfördes den 19 september med ca 55 deltagare i bredd och
motion. Det blir troligtvis ingen Vintercup i år.

d)

Offroad
Körning den 2 oktober i Björnhyttan med 7 deltagande ekipage. Gunilla Andersson
på kommunen övertar hanteringen av vårt arrendeavtal, Stefan påpekar att vi
behöver ett nytt skriftligt arrendeavtal där det framgår att kravet på städningen i
Björnhyttan är borttagen, det finns sen tidigare en muntlig överenskommelse att
städningen är borta.
Räddningstjänsten Dala Mitt har haft ett antal körningar/träningar i Björnhyttan
och ska betala en avgift för detta, Stefan och Bengt tar tag i detta och sköter
kontakten med Räddningstjänsten Dala Mitt.

e)

Virtuellt
Vi vet inte om vi var representerade vid Väsmanstranden med utrustningen i
samband med ungdomsträff och Epa bilar den 10 september.

f)

Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

g)

Miljö
Miljöcertifikat från NNBF finns tillgängligt.

h)

Ekonomi
Kassören sammanställer och redovisar ekonomin från Grus och Back SM till
månadsmötet i november.
Kassören kommer att titta på om vi kan byta från Handelsbanken till
Länsförsäkringar Bank då Handelsbanken har höga avgifter, bland annat för
Swish.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser har inkommit.

§ 5

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar

§ 6

Kurser
Inga kurser
Charles behöver gå tävlingsledarutbildning.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Bengt Busk läste upp ett mail Peter Ståhl på Gasoline som vill ha ett fortsatt
samarbete, vi kommer att ha ett separat möte efter att allt arbete med Grus
och Back SM har avslutats.
Åke kollar med förbundet om Hasse Söderström som håller
uthållighetstävlingar i egen regi är ansluten till förbundet. Hasse anses som en
skojare som vi inte ska samarbeta med.
Det kommer att bli medlemsfest den 27/11 för att fira LMS 70 år, inbjudan
kommer att skickas ut via mail.

§ 8

Mötets avslutande
Ulla avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ulla Cronert
Vice Ordförande

Maria Lööv
Mötessekreterare

