
Månadsmötesprotokoll 2017-08-03

Närvarande 10 stycken.

§  1 Mötets öppnande
Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§  2 Föregående protokoll
Föregående protokoll från juni gicks igenom - godkändes och lades till 
handlingarna.

§  3 Information från sektionerna
a) Folkrace

Samarbetsavtalet med Sunnansjö MK, dags att starta med det.
Smörgåstårta till eleverna på VBU när höstterminen börjar.
Träningarna på onsdagarna fortsätter, Johan, Niklas och Linus har hållit i
dem.
Asfaltkross ska lägga på i första svängen på nya bandelen omgående.
Däck ska grävas ner och säkerhetsräcket ska ordnas så att crosscart 
kan träna på banan.
Staketet vid vägen har inte kommit upp än, Janne kontaktar kommunen.
Miljöstationen ska flyttas till ett nytt ställe.
En arbetsdag på området och planering för ev. tävlingar måste till 
omgående.
Nya tävlingsformer
Söka tävlingsdatum i Lots, Johan E får frågan.
Banan är godkänd av Polisen och banlicensen är också beviljad. Mika 
har haft kontakt med polisen ang. säkerhet m.m.
Inbjudan finns redan skriven.

b) Rally
Arbetet pågår intensivt inför lördagens rallytävling, Ludvika Rushen.
Fagersta MK har ställt in Nattkröken – vi behöver inte ordna funktionärer.
Funktionär från klubben har varit och hjälpt till vid SM tävling med 
sträcka i närheten av Horndal.
Bil-O
Blir ingen SM tävling i LMS regi – Kolsva tar hela tävlingen. Tillstånden 
var utställda till båda klubbarna med en ganska stor kostnad – 
beslutades då att köra på ett tillstånd.

c) MC
Ganska lugnt nu – inget nytt att rapportera.
Beställa kursmaterial till 5 personer. 



d) Offroad
Säters MK har haft en sommarträff och en dag kommer deltagarna att 
komma till Björnhyttan, 12 bilar deltog.
SOT har varit på besök med 22-23 bilar, försäljningen gick bra.

    e) Virtuellt
Spelkonsollerna har varit på evenemanget sommarparty – där över 400 
ungdomar deltog. Patrik rapporterade att det varit ordnig och reda på 
evenemanget. Han önskar vi kan vara med kommande år – att det tas till
kalendern redan nu. Datorerna och rattarna behöver ses över. Pontus 
Dahlin kommer att maila till Patrik.

    f)        Dubbelkommandobilen
En av bokningarna blev inte av då klubben ville ha betalt för bensin etc.
Bilen ska tvättas och göras ren och sedan överdraget på.
Pratades om att ev. byta motor och ta delar från reservbilen.
Smedjebackens kommun har visat intresse för bilen och kan komma att 
vilja göra en aktivitet.
Vi bör marknadsföra och locka nya medlemmar till föreningen – med en 
kväll tex. på Dynamiten.

    g) Säkerhet
Mika fortsätter arbetet med att uppdatera säkerhetspärmen. Trygg och 
säker förening – kontrollera när det är dags att göra en ny ansökan.

    h) Miljö
Bengt har börjat med ny miljörevision till SBF och Svemo då den utgår i 
oktober. 

i) Ekonomi
Just nu röda siffror för året – men pengar är på väg in från Enduro och 
kommande rallytävling.
Uppmaning att arvode inte ska göras om till resor på ev. reseräkningar.

§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden

§  5 Nya medlemmar
Inga nya medlemsansökningar.

§  6 Kurser
Funktionärskurs i rally och till tävlingsledare Enduro beställs 
utbildningsmaterial.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Gräsklipparen har gett upp och vi behöver en ny för att hålla rent på 
tomten vi klubblokalen. Även en säckkärra behövs när vi flyttar varor och
saker vid våra evenemang. Lägga till några kronor för att på en klippare 
som inte har plasthölje som lätt går sönder.
Beslutades: 
Gräsklippare och säckkärra får inhandlas. Bengt Berglund får uppdraget.



§  8 Mötets avslutande
Mika avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


