
P R O T O K O L L
fört vid Ludvika MS månadsmöte i klubblokalen

Närvarande:   Johan Eriksson, Åke Andersson, Stefan Nyblom, Bo Söderberg,

§ 1 Öppnande:
Då ordinarie funktionärer inte närvarade, valdes Johan Eriksson till ordförande

§ 2 Protokoll:
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 3 Information från sektionerna:
A Folkrace: Under rubriken nya tävlingsformer genomfördes 

ytterligare en uthållighetstävling 2018.11.17 med 13 startande ekipage.
Tävlingen var så utslagsgivande att endast fem startande lyckades nå mållinjen.
Det ekonomiska utfallet av tävlingen blev gott.

B Rally: Planeringen inför 2019-års Bergslagsrally, som då har SM-status,
är i full gång. Personal till de olika funktionerna är på de flesta platser tillsatta, 

är planerad till gården vid Kyrkskolan.
Planer finns också på att arrangera en SM-tävling i backe under augusti.-19.

skulle det inte vara genomförbart finns en plan B att köra i Håksberg upp mot
Sörvik.

C M C: Årets tävling i Vinter-cupen är planerad att köras på banan

i området, har beslut tagits att köra på ordinarie bana i Björnhyttan, 2019.02.17.

Vissa arbeten behöver göras där, samt inköp av mera pilar till banmarkering.

D Offroad: Planeras att köra träningsåkning i Björnhyttan den 5 januari.-19.

under Ludvika stads 100-års jubileum.

E Virtuellt: Det finns idéer om att bygga in en anläggning i del av en
rallybils kaross, för att göra det mera verklighetstroget. Meningen är att det
skall byggas på någon form av släpvagn, så att den blir lätt flyttbar.

F Efter senaste körningen har en skada uppstått 
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Charles Rydberg, Peter Zetterlund, Bengt Busk, Bengt Elvegard, Jan Eriksson.

och Bengt Busk till sekreterare för mötet. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

dock saknas ännu vakter till parkerinarna omkring folketrs hus. Park-Farmé

På förslag finns att köra den i backen upp till Uvberget i Smedjebacken,

i Vilmoren, Smedjebacken, men då det råder stor oklarhet om parkeringarna

Banan i Vilmoren, som tidigare tillhört SMCK, har övertagits av Ludvika MS.

Planeras också för mera åkningar i sommar. Diskusioner förs också med 
Ludvika kommun om möjligheten att köra med offroadbilar  i Ludvika forsen

Dubbelkommandobilen:



på växellådan, så att den läcker olja, detta behöver åtgärdas.

G Säkerhet: Arbetet med säkerhetspärmen är klart.

H Miljö: Inget nytt att rapportera.

I Ekonomi:
hårt  ansträngd. Likviditeten är fortfarande bra, men året har kännetecknats 
av nästan obefintliga inkomster på rallysidan, samt att det gjorts en del 
investeringar i material på folkracebanan i Grängesberg, varför det kommer 
att bli en stor förlust i årets resultat.

§ 4 Skrivelser:
Kurser i teknik- och tävlingsledare kommer att genomföras.

§ 5 Nya medlemmar:
Följande nya medlemmar har valts in i Ludvika MS:
Roger Gustavsson, Fredrik Saarinen,William Saarinen,Robin Saarinen,
Max Hansen, Mikael Karlsson och Leif Söderman.
Samtliga är intresserade av MC-åkning.

§ 6 Kurser:
Inget att rapportera.

§ 7 Övrigt:
Mötet  diskuterade sättet att göra utskick angående medlemsavgifter 
och kallelse till årsmöte. Mötet enades om att föreslå styrelsen att
göra utskick enligt ovanstående med brev till medlemmarna. Samtliga 
var överens om att det annars är lätt att framförallt medlemsavgiften
glöms bort.

§ 8 Avslutning:
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ludvika 2018.12.06

Johan Eriksson   Ordf.

Kassören Charlres Rydberg rapporterade att ekonomin är

Bengt Busk  Sekr.
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