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 § 1   Mötet öppnas 
 
Bengt Busk öppnade mötet och hälsade alla välkommna. 
 
§ 2    Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll lästes upp av Bengt Busk och godkändes. 
 
 § 3   Information från sektionerna 
 
 a: Folkrace 
 
Janne Eriksson talade om att Malmenskolan har varit vid Dynamiten och gjort en massa jobb. 
Klubben tackade av skolan för all hjälp och bjöd dom på smörgåstårta den 4Juni för det var sista 
dagen för dom.Det har körts på 32 lass asfaltskross vid dynamiten. 
 
b: Rally 
 
Johan sa att det är påkört asfaltskross på den nya bandelen.Det behövs ett namn på en 
tävlingsledare till Ludvika Rushen sa Johan så han kan skicka in ansökan. 
 
c: MC 
 
Charles talade om att det var 86 anmälda till Dala sommarcupen som gick den 28 Maj. 
Tävlingen gick bra och alla var nöjda med den. Janne,Eva,Ulla var där och hjälpte till att sälja korv. 
 
 d: Offroad 
 
Bengt Elvegard ska annonser för första träffen den 15 Augusti. 
 

e: Virtuellt 

Ingenting för tillfället. 
 
f: Dubbelkommando bilen 
 
Mats Graaf och Anders Eriksson ska ordna med försäkringen på kommandobilen. 
 
g: Säkerhet 
 
Ingenting från säkerhet. 
 
h: Miljö 
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Bengt Berglund talade om att det fans ingen miljöchef för Mc tävlingen. Så Bengt ställde upp 
denna dag. 
 
i: Ekonomi 

Charles talade om att ekonomin ser bra ut. Han talade om att alla bidragspengar klubben har fått 

till dynamiten har gått åt nu. 

 
 § 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommun,SISU 

Ludvika kommun har skickat om nationaldagen. Arbetsförmedlingen har skickat en lapp om 

uppsägning inom jobb och utveckling.Hans Häglund iLudvika hembygdsförening har skickat en 

förfrågan om vi har några Jubileumshäfte . Det ska vara för 25års-jubileumet och 50års-

jubileumet. Bengt Busk sa att det skulle finns det. 

§ 5 Nya medlemmar 

Mats Bckström,inom offroad.Henrik Eriksson,inom MC. Ronny Nyström,funktionär inom rally-

folkrace och mc. 

§ 6 Kurser 

Inga kurser för tillfället. 

§ 7 Övriga frågor 

Arne Björk undrade om det gick och ordna en backtävling för folkrace. Arne har hittat ensträcka på 

1,5 km där dom skulle kunna köra. Bengt Busk sa till Arne att han skulle ta reda på vems som var 

markägare där innan man börjar med något annat. 

Johan sa att det behövdes en arbetsdag på dynamiten för att röja gräs där. Sektionen inom 

folkrace får samla in folk för detta. 

Johan från studieförbundet kom på besök och talade om att dom samarbetade med flera 

bilklubbar. Han undrade om det fanns något intresse av att ordna en kurs för att lära sig att meka 

med bilar.Skulle det finnas ett intresse för det så skulle dom kunna hjälpa till med olika bidrag. Ulla 

talade om att vi samarbetade med SIS,så vi skulle återkomma senare med ett svar oc h intresse . 

Vi ska ta det under en diskussion i klubben sen. 

§ 8 Mötets avslut 

Bengt Busk avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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Den som öppnade mötet                                              Den som satt vid pennan 

Bengt Busk              Ann-Christin Andersson         

 
 
 

 

 


