
  Månadsmötesprotokoll 2018-02-01 
 
Närvarande 12 stycken. 
 
 
§  1 Mötets öppnande 
 Mika öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§  2 Föregående protokoll 

Protokoll från januaris månadsmöte kommer att justeras vid nästa 
månadsmöte. 

 
§  3 Information från sektionerna 

a) Folkrace 
Inget nytt att rapportera från sektionen. 
 
Nya tävlingsformer 
Uthållighetstävlingen som skulle ha varit i januari fick ställas in på grund av för 
få anmälda. Extra tävlingsdatum kommer att sökas för tävlingar i vår och i 
sommaren. Tankar finns att ev. söka pengar i idrottslyftet för att bygga en bil 
med ungdomar som de sedan kan tävla med i våra tävlingar.  
 

b) Rally 
Bergslagsrallyt genomfördes den 27 januari med start och mål vid Kyrkskolan i 
Ludvika. Tävlingen kunde bjuda på fina vägar, någon grad kallt och strålande 
sol och mycket publik. De tävlande gav bara beröm över arrangemanget och de 
fina vägarna. 
Lms hade sträcka fyra och vägen var väldigt fin efter att alla hade åkt, lite spår 
vid starten men inget grus framme. 
Nästa år kommer rallyt ha SM status och förberedelserna kommer igång direkt 
efter att årets rally har avslutats. 
Skogsrundan kommer att köras den 24 februari med start och mål i Nyhammar. 
Tävlingsorganisationen är igång och idag var 14 anmälda. 

 
c) MC 

Vintercupen har körts i Björnhyttan och kommer att ge vinst till klubben. Mycket 
snö som fick plogas till och vid starten och på området. På lördagen var det 
funktionärer som åkte banan och första varvet tog ca två timmar medan det 
andra varvet gick på 32 minuter. På söndagen fungerade allt bra på tävlingen. 
Sommarcupen kommer att köras i maj eller juni. Planer finns att återuppta 
Ludvika Stånkan till hösten och organisationen börjar ta form. 
Thomas, Peter och Charles har varit på tävlingsledarutbildning i Falun. Riktigt 
bra med egna tävlingsledare inom klubben – nu behöver vi inte låna från andra 
klubbar. 
 

d) Offroad 
Stefan har haft kontakt med Öjerskog om sommarens SOT tävling i 
Björnhyttan. 
 
 



 
    e) Virtuellt 

Nya spelkonsoller har inköpts då de gamla har haft sina bästa dagar. Datorn på 
kontoret har sagt upp sig och påpassligt kunde en av datorerna användas där. 
Bidrag till utrustningen har sökts och beviljats från Ludvika Kommun. Mika har 
även gjort en ansökan genom idrottslyftet (SBF) för att täcka delar av 
kostnaderna.  
  

    f)         Dubbelkommandobilen 
Inget nytt att rapportera. 
 

    g) Säkerhet 
Mika arbetar med det sista av uppdateringen i säkerhetspärmen. 

 
    h) Miljö 

Miljövagnen har besiktats och glädjande med ett blankt papper. 
  

i) Ekonomi 
Charles hade en genomgång av ekonomin för 2017 och vi kan konstatera att 
ekonomin är god samt att verksamhetsåret har gett en bra vinst. 
Budget och resultatrapporter är klara inför årsmötet – revisionen kommer att 
göras inom det närmaste. 
Vi har uppdagat att klubben har två kontonummer på Ica kvantum – Charles 
kommer att åka dit och ta bort det ena kontot. Diskuterades vilka som ska 
”rätten” att handla på kontot – undersöker om vi kan använda ett Icakort som 
ska hämtas på klubben vid inköp – allt för att säkerställa. 
Bredbandet har slutat fungera och e-posten har växt på sig – för tillfället har 
klubben lånat Charles mobila bredband. Klubben kommer att ha bredband med 
IP telefoni – ska installeras inom de närmaste dagarna.  

 
§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden 

Ludvika kommun har utfärdat en inspektionsrapport gällande för Björnhyttan 
och endurobanan. Utlåtandet var att allt var bra och välordnat på 
tävlingsplatsen. 
Markavtal har kommit tillbaka med påskrift gällande Skogsrunda från 
väghållaren på sträckan. 
Nedre Norra Bf har sänt en kallelse till distriktets årsmöte den 18 februari 2018 i 
Bollnäs. Janne Eriksson åker och kanske någon mer. Klubben har 4 röster och 
kan skicka 2 ombud – fullmakt påskriven av Mika och ska vara anmält till den 4 
februari. Eva ordnar det. 

 
§  5 Nya medlemmar 

En ny medlem invaldes på mötet. 
Vi hälsar Erik Danielsson, MC intresserad till klubben. Medlemsavgiften är 
redan betald. 
 

§  6 Kurser 
Rally kurs för funktionärer och förare kommer att genomföras ganska 
omgående – flera personer år intresserade att vara med. 
 

§  7 Övriga frågor/upplysningar 
Nästa månadsmöte är den 1 mars kl. 18.30. 
Årsmötet kommer att äga rum den 15 mars klockan 19.00 i Lms klubblokal. 

 Kallelsen kommer att läggas ut på hemsidan och på facebook. 
  



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

 
 
 
 
Mika Koukkari  Eva Eriksson 
Ordförande   Sekreterare 


