Månadsmötesprotokoll 2021-12-02
Närvarande 8 stycken.
§ 1

Mötets öppnande
Vice 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)
Bengt Busk har svetsat en plåt på dörren vid lastkajen då nu är dörren lagad.
Uthållighetstävlingen fick ställas in med endast 2 anmälda. Nya tag för att få till
arrangemang på Dynamiten och att de delas och syns på sociala medier.

a)

b)

Rally (rally, backe och bilorientering)
Back SM till klubben även 2022, den 27-29 maj. Diskuterade om ev. flytta
depån till bergtäkten för att få de tävlande mera samlade.
Tävlingsorganisationen börjar så sakteliga att sättas. Tillståndet till
Länsstyrelsen ska vara inne i januari. Vi var överens om att höja priserna på
annonser och för sträcksponsorer. Maserfrakt har gett tummen upp för att få
låna vägen redan.
Nattkröken blir SM tävling 2022 och vi har lovat Fagersta MK att vara med och
hjälpa till på en sträcka.
Gasoline på Malmen i Grängesberg där är planeringen i full gång. Eftermöte
har varit i klubben och synpunkter har lämnats vad som kan göras bättre.
Åke Andersson har varit i samspråk med Lennart Andersson Hällefors MK.
Hällefors ska köra en träningstävling 22 januari 2022, start och mål i Hällefors,
inför Bergslagsrallyt 2023.
Det framgår att de vill ha hjälp av LMS med en sträcka och att utbildningar till
funktionärer ska göras.
Åkes svar till Lennart blir Lennart får ta kontakt med Mika i denna fråga.
Ett möte mellan Bergslagsklubbarna skulle ha genomförts i september, men
står på agendan.

c)

MC
Peter Zetterlund har varit på tävlingsledarkurs och behöver inte förnya på tre år.
Vintercupen, Sommarcupen samt Stånkan planeras att genomföras 2022.

d)

Offroad
Sektionen har planerat in SOT med Öjerskog som kommer i juli . Annars är det
lugnt läge.

e)

Virtuellt
Finns inget att rapportera.

f)

Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

g)

Miljö
Inget fanns att rapportera.

h)

Ekonomi
Ingen redovisning av ekonomin då kassören inte var närvarande.

§ 4

Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser har inkommit.

§ 5

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar att rapportera.

§ 6

Kurser
En funktionärskurs planeras till februari-mars till tävlingsledning C.
NNBF kommer att hålla en kurs för tävlingsledning B och A i april.

§ 7

Övriga frågor/upplysningar
Åke tog upp frågan om varför det var så få vid månadsmötena, vid eftertanke
var vi flera än våra grannklubbar på mötena. Mycket information får ut till
medlemmarna via facebook och via messengergrupper – så mycket information
går ut den vägen.
Åke tog även upp medlemsregister – GDPR medger inte medlemsregister.
Våra medlemmar ligger i idrottonline.
Johan Eriksson ställde frågan om att arrangera en familjedag med lite olika
aktiviteter. Vi kollar vidare på det.
Dags att börja med verksamhetsberättelser för 2021 till kommande årsmöte.

§ 8

Mötets avslutande
Ulla avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ulla Cronert
V. Ordförande

Eva Eriksson
Sekreterare

