
Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap  
 Den 3/4- 2014        Närvarande : 14 stycken. 

 

 

§ 1. Mötet öppnades av ordförande och samtliga hälsades välkomna. 

 

 

§ 2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Finns att läsa på hemsidan. 

 

§ 3. Information från sektionerna. 

 

 

 

a) Folkrace   

 

     Det kommer praktikanter till dynamiten. Dom kommer att vara där två veckor åt gången, 

sedan byts dom ut till ett nytt gäng som ska göra en del arbete där. 

 

 

 

b) Rally  

   

  Johan ska prata med Kjell-Arne så att dom kan kalla till möte så arbete kommer igång för 

tävlingen, Swedol Ludvikarushen.                                                                                                                                                                                 

 

 

 

c) Mc   

 

       Pengarna har inte kommit in för vintercupen , så vi väntar på  dem. Dom behöver mer 

folk till tävlingarna, någon som kan sköta fiket och andra sysslor. Dom skulle kunna köra en 

sommar cup om fler folk ställde upp. Dom har blivit informerade om att dom kör på egen risk 

när dom tränar på kommundelen av banan.                                                                                                                                                                                

 

 

 

d) Offroad  

   

    Varit i kontakt med kommun om banan i Björnhyttan, vi kommer att ha ett möte i augusti 

med kommun och det ska vara 1 från Mc och 1 från Offroad . Några medlemmar har varit på 

offroad kurs i Eskilstuna.         

 

 

e) Virtuell Bilsport 

   Loxodonta hade en familjedag , dom blev nöjda med det vi gjorde. 

 

f ) Dubbelkommando bilen 

 
Mats har visat upp bilen den 26 mars i Falun. 

 



 

 

g) Säkerhet 

 

Trygg och säker förening gick ut 2013,den måste förnyas. Det måste vara två personer som 

ansvarar för det. Bo Söderberg och Bengt Berglund blir säkerhetsansvarig dom blev valda. 

 

 

h) Miljö 

 

Bo Söderberg och Bengt Berglund tar hand om miljön. 

 

i) Ekonomi 

 

Rydberg talade om inkomsten och att finns pengar till material för Dynamiten. Klubben ville 

ha en lista på dom som har betalat medlemsavgiften så dom vet vilka som ska ha märket. 

 

§4 Skrivelser / rapporter från förbundet 
        Svemo/ SBF,Kommunen,SISU 

 

Söka verksamhetsbidrag senast den 25 maj. Folkrace teknikerkurs anmäls senast 17 april. 

Har blivit inbjudna till Nationaldagen. Har tackat ja. Ska ställa upp med 

dubbelkommandobilen även alla sektioner ska dit den dagen. 

 

§5 Nya medlemmar 

 

Mia Fernström blev invald. Går under familjemedlemmar. 

 

§6 Kurser 

 

Det blir en folkrace kurs den 26 april på klubben. Uppkörningen är i Grängesberg. Det 

kommer även en teknik kurs att köras. 

 

§7 Övriga frågor/upplysningar 

 

Bengt Berglund meddelade att det ska vara presenningar under bilarna vid träning gäller 

alla fordon. Klubben har kollat kylskåp och frysen om det drar mycket ström men dom var 

inte dyra. Klubben kommer att bjuda in Pär Eriksson för att prata om samarbete med 

föreningar, kommunen till månadsmötet den 4/5 kl:19.00. 

Johan ska på möte den 10 april med Ludvika hem och Janne Pettersson.  Eva Eriksson 

samman kallade till dynamiten lördagen 5/4 kl:11.00. Dom ska titta vad som ska göras så det 

finns sysslor till praktikplatserna. Vi ska ringa Bengt Busk hur det går med pallarna till 

dynamiten, om han har ordnat några. 

 

§8 Mötets avslutande 

 

Ordförande tackade för sig och förklarade mötet avslutat. 

 

Ann-christin  Andersson 

Sekreterare 

 


