
 

 

Anteckningar för vid månadsmöte 20130404, 15 personer närvarande 

§ 1 Johan öppnade hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

§ 3 Information från sektionerna 

 

 Folkrace 

Lyckad tävling den 3 mars. Många lovord från tävlande. 

Nu gäller mer arbete, nytt material ska på banan. 

Fler användningsområden diskuterades, tips till sektionen. 

  Rally 

En fråga från Bergslagsrallyt diskuterades – förra årets inställda tävling innebar -40000 kr 

i år blev det 65000 i vinst. Frågan gäller om vi ska ha en utdelning till de arragerande 

klubbarna eller spara pengarna i rallyt. Vi tycker att pengarna ska stå kvar för en garanti 

för nästa år. Beslutet var enhälligt. 

Ludvika Rushen ska ev gå i Idkerberget 16 juni. Vi hjälper till. 

Ev en backtävling ska genomföras vid Romme Alpin till hösten. 

  Mc 

Vintecupen Gävle/Dala har genomförts 

Sommarcupen ska genomförs den 30 maj på Björnhyttan 

 Offroad 

Inget nytt från kommunen vad gäller Nyckelmyra 

 Virtuellt 

Det har kommit en förfrågan till klubben från Lions om vi kan ställa upp under 

Drakbåtsfesten i Smedjebacken den 1 juni. 



De vill ha de virtuella samt 1-2 rallybilar för påseende. Vi vill ha 1000 kronor. 

 Ekonomi 

Klubbens ekonomi är god. 

 

 

§ 4  Inbjudan från Ludvika kommun, Föreningsbuffé 18 april 

Förfrågan om vi vill vara med på Nationaldagsfirandet, vi svarar ja. 

§ 5 Inga nya medlemmar fanns att välja in 

 

§ 6 Kurser 

21 april kommer det anordnas en kurs i Folkrace och arenasport kurs 

Anmälda är Bosse Söderberg, Hasse Smedberg, Linn Brissman, Johan Eriksson samt 1 

från folkracesektionen. 

 

§ 7 Övriga frågor 

Vi diskuterade att köpa in en beachflagga för klubben. Johan hör med Vinylverkstaden, 

Bengt Berglund hör med PsNs och Bengt Elvegard hör med Skylt o Dekor. 

§ 8 Johan tackade för visat intresse och avlutade mötet. 

 

 

Vid pennan 

Ulla Cronert 


