
                  Månadsmötesprotokoll 2016-04-07 

Närvarande: 12 stycken. 

 

§ 1  Johan öppnade mötet och hälsar alla välkomna . 

 

§ 2  Inget tillgängligt protokoll från föregående möte ska ordna det till nästa 

månadsmöte. 

 

§ 3  information från sektionerna 

a:  Janne meddelade att det inte har hänt så mycket på  folkracebanan vid 

dynamiten över vinter. Men nu var det dax att städa och köra sopor . Johan sa 

att det kommer att gå 2 stycken tävlingar där en i Juni den 4, och en i december 

som har med krut cupen att göra. 

Johan sa att han skulle försöka lägga in 2 tävlingar till. En i maj och en i 

september för uthållighets körning. 

b:  Rally sektionen sa att dom hade sin tävling i Augusti Ludvika Rushen som 

även skulle ha något mer namn nu när klubben har 65 års jubileum. Dom 

tänker göra tävlingen till en sprint. Dom ska köra en sträcka 2-3 gånger. 

Bergslagsrallyt har start och mål i Grängesberg 2017 i Januari klubben ska 

bemanna 1 sträcka helt. 

Bosse Söderberg har lagt in om en tuss besiktning den 22 april. 

Skogsrundan nästa år kommer att gå som en sprint. 

c: MC sektionen kommer att ha en tävling den 10 Juni vid Björnhyttan. Dom 

behöver köpa flera pilar sa Charles. Charles ska säga till Tomas att han får 

inhandla det. 



d:  Offroaden ska ha träff  nästa helg vid Björnhyttan den 17 april. Stefan sa att 

det skulle städas där. Dom ska också ha en träff den 22 Juli. 

e:  Peter och Johan var till Falun på Ramonadagen den 19 Mars som var 

givande. 

f:  Janne ska fråga Wittenström och Lundgren  om dom kan tänka sig att hjälpa 

han med att få igång dubbelkommandobilen vid dynamiten. 

g:  Säkerhet hade inget att berätta sa Bosse. 

h: Miljötillståndet skulle kollas upp hur länge det räcker innan det måste 

förnyas. 

i: Charles sa att det hade kommit in en hel del medlemsavgifter i kassan. 

Kvartalsrapporten skulle han lämna till nästa styrelsemöte för han hade lite 

kvar att bokföra för marsmånad. 

 

§ 4  Klubben har fått en förfrågan av Ludvika kommun  om dom var 

intresserade av att hjälpa flyktingar  för då skulle klubben kunna söka bidrag för 

detta. Per Eriksson från kommun kommer till oss på nästa månadsmöte och 

pratar om det går att göra något åt buskörningen. Han tänkte att klubben skulle 

kunna hjälpa till på något vis eventuellt att dom skulle kunna köra på 

dynamiten i stället bestämda dagar. Kommun kan inte bidra med några pengar 

men kan ordna så att informationen kommer ut överallt. 

 

§ 5   Klubben valde in 2 nya medlemmar. Jens Wibell och Cassandra Eriksson 

båda har licens vid MC sektionen. 

 

§ 6   Janne Eriksson och Bosse Söderberg ska gå en folkrace kurs på söndagen 

den 14 april i Falun. 

 



§ 7   Åke  Andersson undrade om någon hade varit på extra årstämman för 

Svemo. Eva frågade om någon hade ett förslag på hur man ska locka till sig 

ungdomarna till klubben. Det kom även upp hur man hur man ska få fler att 

vilja vara intresserade och angagerad i  folkracen. Johan sa att det var 2 grabbar 

som håller på att bygga  4 bilar som man ska kunna hyra  och köra uthållighets 

tävling med . Man ska även kunna lösa endagars licens och får prova på att köra 

på dynamiten. 

Johan har ring till dom som har påbörjat arbetet på taket vid dynamiten men 

slutfört det än men dom har fått betalt. Johan fick till svar att dom skulle ordna 

det. Medlemmarna vart till frågade om vi skulle ordna något i sommar för att 

klubben har fyllt 65 år. Vi skulle kunna ställa opp några rallybilar utan för 

klubben eventuellt ordna en snitslad bana så man kunde få provköra 

kommandobilen där och sedan bjuda på kaffe korv och dryck. Det ska sättas 

ihop en grupp som får ordna det till sommarn. 

 

§ 8  Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Ordförande    Vid pennan 

Johan Eriksson         Ann-Christin 

Andersson 

 

 


