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 § 1   Mötet öppnas 
 
Bengt Busk öppnade mötet och hälsade alla välkommna. 
 
§ 2    Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll godkändes. 
 
 § 3   Information från sektionerna 
 
 a: Folkrace 
 
Janne Eriksson talade om att det har röjts gräs och det är mer som ska röjas.Brissman har gjutit 
kurbs. Eva har haft  folkrace kurs idag med Albin Olofsson. 
Klubb och kommun på Dynamiten den 3 Oktober. 
 
b: Rally 
 
Benny Persson sa att dom hade fått sladdat banan efter 2 heat för det var lite uppkört på vissa 
ställen. Benny och Kattis har varit på möte angående Bergslagsrallyt 2016. Strömberg kommer att 
vara tävlingsledare för Bergsslagsrallyt. 
Klubben ska möte på Onsdagen den 9/9 för att komma igång med förberedelserna till 
Skogsrundan 2016. 
Det kommer att köras en krutcup den19-20 September. 
 
c: MC 
 
Tomas Eriksson talade om att 2 stycken var intresserade att gå utbildning för att få tävlinsledar 
licens så fort det blir en kurs. 
 
 d: Offroad 
 
Bengt Elvegard talade om att det kom 17 stycken till träffen och att allt hade varit bra. 
Dom ska kolla när jakten ska börja så dom vet vilka tider dom kan vara där.Dom ska sätta upp en 
skylt datumen dom kan vara där. 
 

e: Virtuellt 

Inget för tillfället. 
 
f: Dubbelkommando bilen 
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Janne Eriksson och Bengt Busk ska åka till Graafen och hämta kommandobilen och ställa den vid 
Dynamiten. 
 
g: Säkerhet 
 
Ingenting från säkerhet. 
 
h: Miljö 
 
Det  bli en kurs i Falun den 18/10 som Bengt Söderberg och Benny Persson åker till. 
 
i: Ekonomi 

Charles redovisade ekonomin fram till den 31 Augusti. Det var plus i kassan för varje sektion. 
 
 § 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommun,SISU 

Ingenting. 

§ 5 Nya medlemmar 

Kent Kirjonen. Licens för Mc Enduro. 

§ 6 Kurser 

Miljö den 18 Oktober i Falun . Rally kurs i Borlänge 1 till 2 dagar tävlingsledning, Benny Persson 

och Johan Strömberg kommer att gå den någon gång i November datum medelas senare. 

§ 7 Övriga frågor 

Årsprotokollet för 2014 som Åke frågade efter ordnade Eva åt han under kvällen. 

Det ska sökas tävlingsdatum till nästa år. Eva frågade om någon hade gjort det. 

Benny Persson talade om att  Skogsrundan ska bli någon gång i slutet av Januari 2016. 

Åke och Bengt Elvegard ska söka för Ludvika Rushen Augusti 2016 och även datum för folkrace 

tävlingar också. 

Lars Bergman och Benny Persson talade om att dom har varit på månadsmöte i Grangärde hos 

motorklubben där. 

Lars och Benny åkte dit för att prata med dom och lämna några förslag om dom skulle kunna 

tänka sig att börja samarbeta med Ludvika MS. Dom lät positivta och dom skulle hålla kontakten 

med varandra. Det skulle bli fler möten framöver. 

Bengt Busk talade att Bertilsson hade gått bort en medlem i klubben. Klubben ska sätta in pengar 

på barncanserfonden det var bertilssons önskan. 
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§ 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         

 
 
 

 

 


