
Månadsmötesprotokoll 2019-05-02

Närvarande 12 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
April månadsmötesprotokoll lades till handlingarna.

§  3 Information från sektionerna
a) Dynamiten (folkrace, uthållighet och dubbelkommandobilen)

Skolan har nu börjat med arbeten på Dynamiten. De kommer att åtgärda den 
sönderkörda banan och gräva ner däck i inner och ytterkanter. Arbetet kommer 
att vara tills skolan slutar i juni. Vi får hoppas att de hinner få ner stolparna så 
att näten kan sättas upp.

Frågan om när träning kan börja på banan – vi avvaktar tills efter 
Uthållighetstävlingen den 1 juni. Banan måste få ligga till sig efter att ha varit så
sönderkörd på den nya delen. 
Inbjudan till Dynamitsnurren skickas till Kim för publicering. Johan skickar till 
flera sidor för information.

Folkracebanan kommer att besiktas den 21 maj i samband med att vägen 
besiktas i Håksberg inför banlicensen till Back SM. 
Banlicensen går ut i början av april 2020 och gör vi det nu behöver vi inte vänta 
tills snön gått bort innan den kan besiktas nästa år.

En skrivelse till Nedre Norra har gjorts angående förslag på godkänd besiktare 
för uthållighet.

Arbetsdagar:
Söndag 5 maj klockan 10.00 och den onsdag den 15 maj klockan 18.00.
Vi börjar med städning av sekretariatet och fortsätter med kiosken som ska få 
nya bräder på framsidan och sedan målas. Insidan ska ordnas till med nya 
bänkar och väggarna ska målas.

Dubbelkommandobilen är ej åtgärdad.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Tuss har genomförts den 26 april vid Kronberg, AD bilverkstad. 13 st. ekipage 
blev besiktade och Bosse planerar en ny Tuss till hösten.

Planeringen fortsätter inför SM i Backe i augusti. Ulf Danielsson kommer den 
21 maj kl 16.00 och gör en banbesiktning. Nästa mötesdatum ändrat till den 
29/5 klockan 18.00, vi träffas i Håksberg.

Bil-O:s nästa möte inför höstens SM tävling är den 22 maj klockan 18.00. 



Broracet Lådbilstävlingen har idag 3 anmälda, vi avvaktar några dagar och ser 
om några fler anmälningar kommer in, annars får vi ställa in racet.

c) MC
Sommarcupen körs den 23 maj och tankar på att arrangera Ludvika stånkan 
finns.

d) Offroad
Den 11 maj kommer det att vara körning i Björnhyttan.
Stefan väntar på svar från Håkan Rosén om det blir någon körning den 29 juni i
forsen.
Stefan kontaktar Håkan nästa vecka för att höra hur det går med miljö etc. inför 
dagen.

e) Virtuellt
Spelkonsollen har varit hos Kurts Husvagnar den 27-28 april. Mika, Oliwer och 
Patrik var de som höll i evenemanget.
Mekonomen har tidigare hört av sig om ett evenemang den 4-5 maj, Mika 
kommer att vara ansvarig.
Klubben bör gå ut och söka intresserade personer som vill vara med ute med 
spelkonsollerna. 

    f) Säkerhet
Inget nytt att rapportera.

    g)              Miljö
                     Miljötillsyningsavgifter på banorna Dynamiten och Björnhyttan har kommit 3 tkr st.     

    h)              Ekonomi
Kassören meddelade att ekonomin är fortsatt stabil. Avgift till Nedre Norra är 
betald och även tillståndsavgiften till SBF för Back sm. 

§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden
Inga skrivelser har inkommit.

§  5 Nya medlemmar
Johan Andersson, Lennart Norberg, Jesper Cardell, Hannah Götberg, Pontus 
Tägtström (FR/RY) och Linus Roinien (MC) valdes in i föreningen och vi hälsar 
dem välkomna till ”klubben”.

§  6 Kurser
Mats Myrberg har haft en folkrace kurs den 14 april med 6 deltagare varav två 
personer blev medlemmar i klubben.
En rallykurs kommer att anordnas inom överskådlig tid.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Johan E och Bosse kommer att leda gruppen inför 6 juni. Samma plats som 
tidigare år, de fixar tält, bilar, VTB och informationsskyltar samt godis.
Eva och Charles ska träffa Erik Rosendal från Sisu/Dalarnas Idrottsförbund 
imorgon 3 maj.



§  8 Mötets avslutande
Ulla avslutade mötet och tackade för visat intresse. Nästa möte den 13 juni 
klockan 18.30 med lite grillat.

Ulla Cronert Eva Eriksson
V. Ordförande Mötessekreterare


