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Dagordning 

 

§ 1. Mötet öppnas 

§ 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 3.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

§ 4.  Mötet i laga ordning utlyst 

§ 5. Fastställande av föredragningslista 

§ 6 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 

      b)  Sektionernas årsberättelse 

      c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans/resultaträkning) 

§ 7.  Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 8.  Fastställande av medlemsavgifter 

§ 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår 

§ 10.  Behandling av ev. inkomna motioner eller av styrelsen framlagda.  

§ 11. Stadgeenliga val. 

§ 12. Teckningsrätt i post och bank. 

§ 13. Utmärkelser 

§ 14. Mötets avslutande. 
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 
  

Styrelses årsberättelse för 2013. 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten och 10 protokollförda månadsmöten. 

Styrelsen har även haft mailkonversation om ärenden som sedan har kommit upp och protokollförts vid 

nästa styrelsemöte. 

Styrelsen har delegerat till de olika sektionerna att ha möten inför tävlingar och träffar där de själva tar 

ansvarar för sina beslut och protokoll. 

Klubben har haft öppet hus under hösten där olika teman har förekommit som folkrace, rally, offroad, 

drifting, virtuell bilsport och filmkvällar. 

En ny folder har framtagit som visar verksamheten och till vilka man vänder sig till om man vill bli medlem 

eller börja med tävlingsverksamhet. Den ska läggas ut i skolor, offentliga platser och vid trafikskolor. 

Medlemsantalet uppgår till 334 medlemmar enskilda och familjemedlemmar inräknade. Medlemsregistret 

har grundligt gåtts igenom – brev har skrivits till de medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift – de 

flesta har betalt men några har fått spärrats på SBF:s licensavdelning. 

Vid Dynamiten har röjning och trädfällning gjorts efter staketen, ny plåt på taket till sekretariatet och 

hängrännor är uppsatta. Heldagsarbeten med städning och röjning av depån vilket medförde att skrot kom 

bort och däck har transporteras till Björnhyttan. Den gamla sekretariatsbyggnaden är flyttad tillsvidare ner 

i depån. Nya räcken har kommit upp och speakertornet har målats och mycket mera som ej specificeras.  

Klubben har varit representerad vid olika arrangemang som:  

Closer to Rally med Ludvika Kommun på Garvarn’s torg, Bergslagsrallyt, funktionärer vid Svenska Rallyt, SM 

veckan i Falun, Nationaldagsfirande, Nattkröken i Fagersta, Julskyltning på Garvarn´s torg, Finnmarksturen 

samt på Gallerian i julveckan. 

Hemsidan har uppdaterats med de senaste nyheterna och W-tut har kommit ut varannan månad sedan 

förra årsmötet.                                                                                

Sektionernas verksamhetsberättelser och de ekonomiska rapporterna finns separat i 

verksamhetsberättelsen. 
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Styrelsen har under året haft detta utseende: 

Ordf.  Johan Eriksson 

Vice ordf.  Eva Eriksson 

Sekreterare  Ulla Cronert 

Vice sekr.  Linn Brissman 

Kassör  Charles Rydberg 

Vice kassör  Bengt Busk 

Materialförvaltare Peter Gustafsson 

Klubbmästare  Bo Söderberg 

Ordförande i TK Benny Persson 

Ledamöter  Torbjörn Norman& Bengt Berglund 

Suppleanter  Maria Lööv&Johan Strömberg 

Miljöombud  Bengt Berglund 

Säkerhet  Mats Graaf 

Revisorer  Sven-Åke Norgren & Carina Linder 

Revisorsuppleant Åke Andersson 

 

Valberedning ordf. Lars Bergman 

Ledamöter  Ann-Sofie Eriksson & Anki Andersson 

  Anders Fredriksson & Anders Ivarsson 
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Rallysektionen - Verksamhetsberättelse för 2013. 

 
Ansvariga:  Benny Persson, Johan Eriksson, Bo Söderberg 
 
Även detta år blev det en intensiv rallymånad för klubben och alla medhjälpare – tur att det finns eldsjälar som 
ställer upp med allt förberedande arbete inför alla arrangemang. 
 
Bergslagsrallyt kördes den 2 februari med start och mål förlagt till Folkets Hus i Hällefors. En kall och fin dag med ett 
riktigt vinterrally som kördes på fyra specialsträckor, varav LMS ansvarade för en komplett sträcka samt skötte 
starten på ytterligare en sträcka som delades mellan alla tre arrangörsklubbarna.  
Katarina Englund var Biträdande Tävlingsledare, Benny Persson Säkerhetschef, Anders Fredriksson Biträdande 
Säkerhetschef och Johan Strömberg var Sträckchef på den sträcka som var helt i LMS regi. 
96 ekipage deltog i tävlingen som ingick i RM för Klassikerna/HRB samt i Suzuki 1300 Rallycup. Bra arrangemang och 
bra domarrapport. 
 
Svenska Rallyt kördes sedvanligt februari månad i Fredriksbergsskogarna igen. Klubben fick även detta år 
intresseförfrågan från Fredriksbergs MK om hjälp på slutdelen av sträckan vid Hedtjärn. 
Janne och kompani  var igång redan dagen innan med bandning. Tidig samling på morgonen och detta år var det 90 
st. funktionärer som vi fick ersättning för men vi hade engagerat över 100 personer som hjälpte till utefter sträckan. 
Sträckan kördes två gånger och i pausen fick funktionärerna komma till vårt tält med värmekanon där det serverades 
hamburgare med tilltugg. 
 
Skogsrundan arrangerades den 15 februari med Johan Eriksson som Tävlingsledare och ingick i FM för Nedre Norra 
BF samt DM för Stockholms BF. Utöver detta ingick tävlingen även i Vinter Rally Cup som genomfördes med fyra 
deltävlingar detta år då Bergslagens Rally Cup (BRC) tog en paus. 
Start och mål var förlagt till Lorensberga Skola medan serviceplatsen var ute i Nyhammar där även sträckorna 
kördes. Ett bra startfält (76st) som fick åka på gamla hederliga rallysträckor som Loberget, Jansbrända och Kullen. 
Bra arrangemang med fina kommentarer kring domarrapporten.  
 
Swedol Ludvika Rushen gick i augusti detta år, återigen med Johan Eriksson som Tävlingsledare och Kjell-Arne 
Fammé som biträdande. Även denna gång var tävlingsplatsen i Idkerberget med Folkets Hus som tävlingscentrum 
men nu hade servicen fått flytta ner till området där Idkerberget vanligtvis firar sista april. Anmälan och besiktning 
var i Tuna Hästberg, ett fint arrangemang i samarbete med Idkerbergets MK.  Återigen hade huvudsponsorn Swedol 
skänkt priser så prisbordet höll mycket hög kvalitet. 
 
Rallyframgångarna är många - Robin Friberg lyckades detta år säkra ett brons i 4WD-klassen på Sprint-SM där han 
bara hade två WRC-bilar före sig. En mycket stark insats av Robin och Stefan. Detta firades med blommor och tårta i 
klubblokalen. 
 
Vinter rally cupen genomfördes med fyra deltävlingar som alla hade FM-status inom Nedre Norra BF. Prisutdelningen 
genomfördes efter Swedol Ludvika Rushens prisutdelning. Cupen hade totalt 243 deltagare som startade i minst en 
av de fyra deltävlingarna.  
 
Det har dessutom arrangerats två stycken TUSS (tävling utan specialsträcka) för att erbjuda aktiva i behov av A-
besiktning en chans att kunna tävla även om tävlingen dem tänkt åka bara erbjudit B-besiktning. Dessa har båda vart 
populära och en fin service till behövande tävlande. 
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Sektionen har även under detta året gått väldigt bra - över förväntan med alla intäkter som kommit klubbkassan 
tillgodo. En stor del i detta har gänget som arbetar med sponsring och annonser till våra arrangemang. 
 
Ett stort tack till er alla funktionärer för att ni ställt upp vid våra arrangemang – utan er skulle klubben inte kunna 
bedriva eller arrangera tävlingar. 
 
Rallysektionen  
Benny Persson 

 

 

Bil-O Verksamhetsberättelse för 2013 

Tre SM tävlingar har under året körts och alla utanför distriktet. Bröderna Jonas och Per Hellander har deltagit i alla 

tävlingar och kom på en fin fjärde plats i årets SM-tabell. 

 

 

Drifting Verksamhetsberättelse för 2013 
. 
SM Drifting – Proint tävlingar har genomförts vid 4 olika tillfällen under året (Gelleråsen, Mitt Sverige, Gröndal och 

Mantorp). Johan Halvarsson har deltagit vid tävlingarna med fina resultat vilket gav honom en bronsmedalj detta år. 

Johan rattar sin Nissan med känsla och bravur - han vet hur man får bilen att gå på sladd, hålla en bra linje och ge 

publiken en fin upplevelse. 

 

 

Folkracesektionens Verksamhetsberättelse för 2013 
 

Vintertävlingen den 2 mars blev lyckad både sportligt och ekonomiskt. Vi fick beröm för en fin och rolig bana. 

Deltagarantalet var 65st åkare totalt i alla klasser. På grund av att banlicensen gick ut i juni blev det ingen mer 

tävling detta år. Den nya bansträckningen var inte godkänd för sommartävling så dessa fick ställas in. 

För att få banan godkänd blev det en hektisk höst. Med lite hjälp från VBU Malmenskolan, många frivilliga och 

lokala entreprenörer är nu banan godkänd. Mer än tolv helger samt många veckodagar erfordrades för att 

färdigställa allt. Gamla sekretariatet är borta och ett nytt på plats. Flera posteringar har flyttats och några nya 

har gjorts. Mycket schaktarbete och handarbete har utförts för att få alla nya vägräcken på plats. Stort tack till 

alla som slitit och jobbat så bra med banan. 

 



LUDVIKA MS 
Årsmöte 2014 

Verksamhetsberättelse 2013 

Sida:7 

 

__________________________________________________________________________________ 
© Johan Eriksson, rally.eriksson@hotmail.se 

 

Lite resultat från året som gått 

 

Mattias och Robert Nyström åkte i Fredriksbergs Hedparkenfestivalen där Robert slutade som 4:a i C-finalen. 

Övriga som åkte i Fredriksberg är: Helena Andersson (bröt), Fredrik Graaf (utanför finalplats), Laila Dufström 

(växellådshaveri). 

 

Niklas Blidberg bröt i Fredriksberg (Hedparkenfestivalen), men i Motala på folkracefestivalen åkte han final 

och kom längst i C-finalen. Men då flera bröt, (även Niklas) kom ingen bil i mål, till publikens jubel. När speakern 

ställde frågan om vem som egentligen vunnit, vrålade publiken ”Niklas!”  

Jörgen Blidberg körde också i Motala men kom ej vidare till någon final. I Hallsberg blev han 2a i C-finalen. 

 

Jonathan Andersson har åkt 19 tävlingar med 6 A-finalvinster.  

Eskilstuna, Rasbo, Borlänge x2, Sala, Vingåker. Han vann även Mälarcupen och blev 3a i Trollcupen. Ledde 

Amsbergscupen till sista tävlingen där han bröt o slutade som 12a. 

Jonte, Anton och Erika vann även lagtävlingen i Borlänge med Team Legoservice. 

 

Lasse Fältman har åkt fem tävlingar och vunnit två av dem, en i Bollnäs och en i Films. Han gjorde en ordentlig 

rullning i Motala under folkracefestivalen som slutade med ambulansfärd. Han gjorde även en rullning på NGK 

Masters i Karlstad. 

 

Tobias Johansson har kört 2-dagars i Borlänge samt en tävling i Falun där det slutade med svartflagg i A-finalen. 

Johan Eriksson bröt i Borlänge. 

 

Anton Eriksson vann lagtävlingen i Borlänge, kom 5a i B-finalen i Sala, 3a i B-finalen i Borlänge, 3a i B-finalen i 

Hallsberg. 

 

Elin Dufström har kört 4 tävlingar bland annat 2-dagars i Vansbro men utan  

finalplatser. Marcus Dufström har haft den svarta flaggan eller banobservatören mot sej i år. 

 

 

Folkracesektionen 

Genom Helena Andersson, Urban Brissman 
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Verksamhetsberättelse MC-sektionen 2013 

Enduro sektionen har kört en Gävle dala cup i somras och det var rätt skapligt med deltagare. Sen har vi kört en tktt 

(Tre klubbars tid träning) och det var tio till femton stycken som deltog i det. 

Vi har börjat med en slinga som är extremslinga men den är inte klar så vi hoppas att under 2014 bli klar med den. 

Jag har tagit över efter Oskar och jag vet inte så mycket om vad det har hänt under 2013 . 

Men jag försöker att få i gång Ludvikastånkan igen och mer medarbetare från klubben för det är få som kan hjälpa till 

med tävlingar! Så det vore bra om vi fick fler intresserade. 

Själv har jag kört Rännesletten 2013 och varit på träningsläger i enduro (Orsa) och jag försöker få in flera andra i 

Enduro åkandet. 

MC-sektionen                                                                                                                                                                           

Tomas Eriksson 

 

Verksamhetsberättelse för Offroadsektionen 2013 
 

Under det gångna året har vi haft ett fåtal körtillfällen i Björnhyttan på ett mycket begränsat område.                  

Helgen den 20-22 september arrangerades Expedition Svedala där vi var medarrangörer tillsammans med OAS 4X4.  

Expeditionen gick på små grusvägar från Fagersta trakten via Söderbärke till Tombo isgruva där vi fikade och 

undersökte gruvan, sedan fortsatte vi mot Björnhyttan och där åt vi en enkel lunch innan vi gav oss ut i terrängen. 

Efter att ha ruskat ner maten i terrängen så åkte vi vidare på små vägar upp till Gillermarken där vi övernattade. 

 På söndagen fortsatte vi vidare på små vägar till Stollbergs gruvan där vi fikade och njöt av utsikten, sedan åkte vi 

vidare till Nyberget där vi åkte lite på sligen/crossbanan innan vi åt lunch, för att sedan avsluta expeditionen. 

Sammanlagt var vi 12 Bilar och 21 personer både vuxna och barn som hade en härlig helg tillsammans. 

Vi har under året fortsatt att arbeta för att hitta ett nytt område till vår verksamhet. 

Stefan Nyblom har med framgång tävlat i den Svenska Challenge cupen under året där han körde ihop tillräckligt 

med poäng för att komma på en fin andra plats i sin klass.  

Vår förhoppning är att vi under kommande år ska kunna börja med att arrangera träffar igen. 

Offroadsektionen 

Bengt Elvegard 
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Verksamhetsberättelse för Virtuell bilsport 2013 
 

Under det gångna året har sektionen medverkat vid olika arrangemang som här redovisas.                                       

Sektionen var med under SM veckan i Falun den 26/1. 

Vid Rallytävlingen Skogsrundan var spelsimulatorerna uppställda vid Lorensberga Skola. 

Under sportlovsveckan var klubbstugan öppen för lediga skolungdomar att prova på det virtuella. 

Drakbåtsfesten i Smedjebacken 1/6. 

På nationaldagen var klubben representerad vid Stadsparken och den virtuella anläggning var där.  

Höstlovet hade klubbstugan öppet för lediga skolungdomar. 

Idkerberget MK:s jubileumsfest den 26/10. 

Under julveckan den 21-22/12 var vi i gallerian med Lions tomteverkstad. 

Klubbens öppet hus kvällar under hösten har virtuella utrustningen använts. 

För virtuella sektionen 

Bengt Elvegard och Patrik Graaf.  

 

Verksamhetsberättelse för Miljö 2013 
 

År 2013 har varit ettgivande år ur miljösynpunkt, LMS fortsätter att arbeta för att miljön skall bli bättre och 

verksamheten uppfyller miljöcertifieringen. Arbetet med att förbättra vår mobila miljöstation har fortsatt under året 

som gått.  Vagnen följer med på alla arrangemang som LMS genomför. Folkracetävlingen Dynamitsmällen, 

Skogsrundan och Ludvika Rushen genomfördes utan anmärkningar. Vagnen har även varit med i Smedjebackenden 1 

juni på drakbåtsfestivalen, rally på stan i februari och på nationaldagsfirandet på stan. Ludvika MS ligger fortfarande 

långt fram i miljöarbetet och framtiden ser ljus ut. Under 2014 kommer det att anordnas miljöutbildning för 

klubbens medlemmar så vi kan hålla en hög standard på våra arrangemang. 

Bengt Berglund 

Miljösamordnare  
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         Ekonomirapport 
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Verksamhetsplan för Ludvika Motorsällskap 2014/15 

 Styrelsen 

Planera för att ha styrelsemöten varannan månad och månadsmöten kommer som tidigare att vara varje 

månad utom i juli. 

Arbetet fortsätter på Dynamitens Folkracebana med färdigställande av bandel så att banan kan besiktas för 

sommartävlingar. Nya sekretariatet kommer att färdigställas under våren och arbetet med att utöka gamla 

depån samt att göra en ny vid parkeringen uppe på höjden.  

Kurser kommer att anordnas under det kommande året för både licens och miljö.  Miljöarbetet och 

miljötänkandet kommer att vara fortsatt prioriterat. Klubbstugan kommer att vara öppen vissa kvällar för 

virtuell bilsport, filmer och andra aktiviteter. 

Folkrace. 

Två egna folkracetävlingar samt att träningstillfällen anordnas med gällande tillstånd och försäkringar. 

MC. 

TKTT- tidsträning och klubbträningar vid flera tillfällen.                                                                                         

Vintertävling, sommarcupen och Ludvikastånkan är inplanerat att genomföras kommande år.   

Offroad. 

Fortsätta arbetet med att söka efter ett område som kan användas för verksamheten. Samarbeta med 

andra klubbar för träffverksamhet. 

Rally. 

Anordna tävlingar (även TUSS) och samarbeta med andra föreningar inom rallysporten. Som 

Bergslagsrallyt, Svenska Rallyt genom Fredriksbergs MK, SMK Dala, Idkerbergets MK och Fagersta MK. 

Virtuell bilsport. 

Under höst och sportlov ha aktiviteter på klubblokalen. Medverkan vid olika arrangemang som 

nationaldagsfirande, julskyltning samt vid förfrågan från Ludvika Kommun, andra klubbar och övriga 

organisationer. 

Ungdomsverksamhet. 

Klubben kommer att fortsätta med att öppethålla lokalen för att tillgängliggöra möjligheten för ungdomar 

att komma och prova på virtuell bilsport och andra aktiviteter. Sportlov och höstlov kommer klubben att 

vara öppen – samt att den nya broschyren kommer att läggas ut på trafikskolor, skolor och andra offentliga 

platser. 
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Valberedningens förslag till stadgeenliga val 

 
TILL STYRELSEN: 

Vice ordf. för en tid av 2 år  Eva Eriksson 

Sekreterare för en tid av 2 år                   Ann – Christin Andersson 

Ledamot utan uppdrag för en tid av 2 år   Ulla Cronert 

Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år        Maria Lööv och Johan Strömberg 

VAL TILL ÖVRIGA FUNKTIONER I KLUBBEN: 

Säkerhetsfrågor för en tid av 1 år:            Mats Graaf 

Miljöfrågor för en tid av 1 år:                    Bengt Berglund 

MC-sektionen för en tid av 1 år:                Tomas Eriksson, Tomas Rydberg, Henrik Georgsson     

Folkrace/driftingsektion för en tid av 1 år: Fredrik Graaf, Niklas Blidberg, Kristoffer Andersson   

Rally/bilorientering för en tid av 1 år: Benny Persson, Johan Eriksson, Bo Söderberg 

Virtuell motorsport för en tid av 1 år: Bengt Elvegard, Patrik Graaf 

Offroadsektionen för en tid av 1 år: Bengt Elvegard, Stefan Nyblom, Lars Bergman 

Vagnböcker folkrace för en tid av 1 år:  Bo Söderberg 

Revisorer för en tid av 1 år:   Sven – Åke Norgren, Carina Linder 

Revisorssuppleant för en tid av 1 år: Anette Fredriksson 

Valberedning:   Ordf. vakant, Anders Fredriksson, Ann-Sofie Eriksson,  
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Styrelse for verksamhetsåret 2014 

 

Ordförande    Johan Eriksson 

Vice ordf.   Eva Eriksson 

Sekreterare   Ann-Christin Andersson 

Vice sekr.   Linn Brissman 

Kassör   Charles Rydberg 

Vice kassör   Bengt Busk 

Materialförvaltare  Peter Gustafsson 

Klubbmästare   Bo Söderberg 

Ordf. i tävlingskommittén  Benny Persson 

Ledamot utan annan funktion Ulla Cronert 

Suppleanter    Maria Lööv 

   Johan Strömberg 

 


