
  Månadsmötesprotokoll 2017-03-02 
 
Närvarande 11 stycken. 
 
 
§  1 Mötets öppnande 
 Johan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Eva Eriksson valdes till mötessekreterare.  
 
§  2 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från januari godkändes och lades till handlingarna. 
 
§  3 Information från sektionerna 
    a)            Folkrace 

Inget har hänt på folkracebanan. Ulf Danielsson har inte lämnat datum 
då han kommer och besiktar banan. Åke ringer Ulf i frågan. Janne ringer 
till kommunen igen och hör efter hur det är tänkt med staketet vid 
Dynamiten.  
Då banan är besiktat kan vi söka tillstånd för träning och tävlingar. 
 

b) Rally 
Skogsrundan kördes den 26 februari med start och mål i Nyhammar. 
Tävlande, funktionärer och domare var nöjda med tävlingen. Glädjande 
nog kommer arrangemanget att gå med vinst. 
SMK Dalas tävling den 4 mars är inställd så vi behöver inte vara där med 
funktionärer. 
Dags att börja planera för Ludvika Rushen i augusti och se till att det 
finns flera funktionärer som kan hjälpa till och vara med i organisationen. 

 
c) MC 

Nu finns gällande banlicens för banan i Björnhyttan. Miljöcertifieringen för 
anläggningen hade skickats fel – men har kommit tillrätta. 

  
d) Offroad 

Stefan rapporterade att han har varit till Jönköping på möte med 
Offroadutskottet. Mötet diskuterade tekniskt reglemente för Challenge. 
Ett vettigt reglemente som gör att det går att bygga bilar och tävla igen. 
Reglementet skulle gå på remiss till deltagarna efter mötet – men så blev 
inte fallet utan det blev officiellt direkt. 
 

    e) Virtuellt 
Inga rapporter. 
 

    f)         Dubbelkommandobilen 
Bilen bör fungera till i april då det är en funktionshindrad som vill och har 
sparat för att få köra på folkracebanan. 



 
    g) Säkerhet 

Allt är bra – inget nytt att rapportera 
 
    h) Miljö 

Allt är under kontroll – inget övrigt att rapportera. 
 

i) Ekonomi 
Klubben har erhållit verksamhets och anläggningsbidrag från 
kommunen. 
För övrigt är ekonomin god. 
 

§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden 
NNBF har två kurser inom kort. Rallycross/Backe, lördag den 4 mars 
2017 i Falun. Folkracekurs i Gävle 9 april för tävlingsledare och tekniker. 
Inbjudan och anmälan finns på hemsidan. 

 
§  5 Nya medlemmar 

Bo Lundberg valdes in i föreningen.  
 
§  6 Kurser 

Folkracekurs för förare har hållits. 
Bo Söderberg har haft två kurser för tekniker rally. 
Ulla och Bengt är anmälda till kurs 7 mars för hemsida på Idrottonline. 
 

§  7 Övriga frågor/upplysningar 
Årsmötet är den 18 mars och inga rapporter har inkommit till 
verksamhets/års berättelsen. Sista dag för inlämning var den 30 januari 
och flyttades sedan fram till 15 februari – förhoppningsvis kommer en 
årsberättelse att vara klar innan mötet. Den ska läggas ut på hemsidan 
och finnas vid mötet. 
Kallelse till medlemmar postades den 28 februari 2017 till medlemmarna.  
 
Fråga ställdes av Åke Andersson om intresse för att köra 
uthållighetstävlingar – intresse finns men det måste också finnas 
intresserade funktionärer som kan hjälpa till.  

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

 
 
 
Johan Eriksson  Eva Eriksson 
Ordförande   Mötessekreterare 


