
                  Månadsmötesprotokoll 2016-10-06 

Närvarande: 10 stycken. 

 

§ 1  Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna . 

 

§ 2  Föregående månadsprotokoll godkändes,efter en liten ändring från 

föregående protokoll där det stod att janne och brissman hade varit i falun men 

det var i sunnansjö dom var. 

 

 

§ 3  information från sektionerna 

a) Folkrace /uthållighet ska ha en tävling den 4 december på dynamiten. 

Banan på dynamiten måste besiktas för uthållighet. 

Åka Andersson ska fråga på förbundet om han kan besikta. 

Det har varit öppet för träning på dynamiten.  Blidberg och Björk varit där  och 

sett till att det kan tränas. 

Dubbelkommandobilen måste fixas så den blir användbar igen. 

Det är folk som har hört av sig om dom kan få komma och köra på banan med 

en förare bredvid. Det skulle vara dagtid för detta sa dom. 

Det var klubb och kommun i helgen vecka 39. 

Niklas Blidberg blev klubbmästare. Jonatan Andersson blev 2:a och på 

tredjeplats kom Albin Olofsson. 

b) Rally. Johan Strömberg blir tävlingsledare för Bergslagsrallyt 2017. 



Charles talade om att det inte har kommit in några sponsorpengar för Ludvika 

Rushen.  

 

c) MC. Banlicensen går ut i år vid Björnhyttan. Charles ska prata med Tomas 

Eriksson om det. Charles meddelade att det kommer in lite träningsavgifter i 

sektionen. 

d) Offroad. Det fanns inget att berätta om denna gång. 

 

e) Virtuellt. Har inget att förtälja denna gång. 

 

f) Dubbelkommandobilen se paragraf 3a. 

 

g) Säkerhet hade inget att berätta denna dag sa Bosse. 

 

h) Miljö. Det har varit lugnt på denna sektion. 

 

i) Ekonomi. Charles redovisade ekonomin fram till den 3 oktober den är ibalans. 

 

§ 4  Skrivelser/ rapporter 

Nedre norra saknade årsrapport . 

Söka vid Ludvika kommun bidrag skrivelsen kom från kultur och 

fritidsförvaltningen. 

§ 5   Nya medlemmar. 

Inga nya medlemmar. 

 



§ 6  Kurser. Rally steg 3-4 den 3/12  Tävlingsledning. 

26/11 Tekniker kurs. Prisutdelning nedre norra FM den 3/12. 

 

§ 7   Övriga frågor/ upplysningar 

Åke Andersson läste upp för oss om revision för Bergslagsrallyt. 

 

§ 8  Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Ordförande                                                                        Sekreterare 

Johan Eriksson                                       Ann-Christin Andersson 

 

 


