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 § 1   Mötet öppnas 
 
Bengt Busk öppnade mötet och hälsade alla välkommna. 
 
§ 2    Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll lästes upp av Bergman och godkändes. 
 
 § 3   Information från sektionerna 
 
 a: Folkrace 
 
Det var 5 stycken som kom i mål på krutcupen  som kördes den 18-19/9. 
Nya tävlingar kommer i December igen för krutcupen. 
Folkracen kör klubb och kommun den 3 October. Det är 44 anmälda till denna dag. 
Banan vid dynamiten är fin nu sen allt asfaltskross kom på. 
 
 
b: Rally 
 
Klubben kommer att ansvara för 1 hel sträcka + 1 start på bergslagrallyt. 
Det är dags att ordna med tävlingskommiten för skogsrundan nu. 
 
c: MC 
 
Ingenting för dagen att berätta. 
 
d: Offroad 
 
Det fanns inget att säga om offroaden talade stefan om. 
 

e: Virtuellt 

Inget för tillfället. 
 
f: Dubbelkommando bilen 
 
Janne talade om att bilen är på plats vid dynamiten. Även reservbilen finns där. 
Busken ska försäkra bilen och även ta en transportförsäkring. 
Sen undrade vi hur vi ska marknadsföra bilen. Det kom ett förslag på att lägga ut den på hemsidan  
Med en bild och rubrik så folk ser va vi har. Vi ska fundera mer hur vi ska göra. 
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g: Säkerhet 
 
Ingenting för dagen att berätta sa Bosse. 
 
 
h: Miljö 
 
Inget att säga. 
 
i: Ekonomi 

Busken har pratat med Charles om att han måste komma in med en redovisning. 

Charles ska ordna det till nästa möte. 

 

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

Ingenting. 

§ 5 Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar. 

§ 6 Kurser 

Bosse Söderberg och Bengt Berglund åker på kurs den 18 october. 

Åke talade om att det var en kurs den 28 november i Falun tävlingsledning. 

Ulla ska gå den. Hon ska även prata med Johan Strömberg att följa med dit. 

§ 7 Övriga frågor 

Bergman undrade om vi inte skulle köpa en ny värmepump till lokalen för den som sitter där har 

nog gjort sitt. Stefan skulle höra sig för om priset på en ny, fast utan för ludvika kommun för där 

kan det vara billigare. 

Stefan sa att dom behövde folk till städningen i björnhyttan som måste vara klart till sista october. 

Bengt Elvegard ska kontakta Tomas och fråga hur mycket det är som ska städas. 

Åke Andersson undrade varför årsprotokollen inte kan ligga på hemsidan så att alla kan se det. 

Bengt Busk medelade att Eva Eriksson hade sagt ifrån sig alla uppdrag men omedelbar verkan. 

Åke har fått förfrågan från hembyggdsföreningen om det fanns något från 50 år jubileumet. 
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Men det finns inga häften från detta. 

§ 8 Mötets avslut 

Bengt Busk avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Den som öppnade mötet                                              Den som satt vid pennan 

Bengt Busk              Ann-Christin Andersson         

 
 
 

 

 


