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Härligt med vårblommor 

 
 
 
Årsmötet ägde rum torsdag den 6 mars 2014, ordförande för mötet var Bengt Busk. 
Ann-christin Andersson är ny sekreterare, Ulla Cronert kommer att sköta medlemsregister och LOK-
stöd, inga andra ändringar i styrelsen är gjorda. 
 
Nya klisterlappar för 2014 görs nu så att du/ni ska kunna byta ut märket för att nyttja rabatterna hos 
de firmor som vi har avtal med. 
 
På Dynamiten fortsätter  ”våra grabbar ” att utföra de arbetsuppgifter som de tilldelas. 
VBU-ungdomar från Malmen  kommer inom kort att börja med planering av banan och depåerna.  
 
Klubben har också en person placerad av Försäkringskassan hos oss på arbetsträning. 
 
En träff med Ludvika Kommun, Ludvikahem och Väsman Invest har ägt rum på Dynamiten. 
Arrendeområdets gränser sågs över med tanke på de nya hägnen för hjortarna som kommer att vara i 
området. Senare kommer ett nytt arrendeavtal kommer att upprättas och det kommer att justeras lite 
i arealen. 
 
Bengt Busk fortsätter att ha kontakt med Juridik & Mark på Sveaskog angående Björnhyttan. Han har 
fått följande meddelat att ett intensivt arbete pågår under våren för att klara ut ägarförhållandet på 
marken med Naturvårdsverket. Vi får vänta till sommaren för att se om ett nytt avtal för området kan 
tecknas. 



En träff hölls på Dynamiten,  barn och vuxna hade samlats i solen till en skön dag med förtäring. 
Barnen hade en fantastisk lekdag och vi vuxna  vandrade runt i området för att se vad som ska göras 
under det kommande året. 
 
Nya i folkracesektionen är Jimmy Pettersson och Eva Suntikova sedan Fredrik Graaf avsagt sig 
uppdraget.  Jimmy kommer även att ha ansvar för ”nya” lastbilen som är placerad på Dynamiten. 
 
Nya för säkerhet och miljöarbetet är Bengt Berglund och Bo Söderberg då Mats Graaf meddelat att 
han avsäger sig säkerhetsbiten. 
 
Robin Friberg och Stefan Gustavsson Ludvika MS kommer att tillhöra SBF:s Juniorlandslag i Rally.        
Riktigt roligt att de får chansen att visa hur duktiga de är, de har redan visat fina resultat tillsammans.               
Vi önskar grabbarna lycka till och hoppas på fina framgångar under året. 

 

Svenska Nationaldagen kommer att firas vid Sporthallen, föreningen kommer även detta år att ha de 
virtuella spelkonsollerna med även dubbelkommandobilen, tävlingsbilar och endurocyklar. 

 

Styrelsen tillönskar er alla en riktigt Glad Påsk. 
 
 

 
 
 
Har du tankar och idéer om att utveckla klubbens verksamhet med evenemang - maila 
ludvikams@telia.com, personal finns på klubbstugan varje dag som tar emot ditt mail. 

Önskar du/ni ha W-tut till er mailadress läggs den i en grupp som per automatik skickar den till er. 
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