
Månadsmötesprotokoll 2019-06-13

Närvarande 13 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
Maj månads mötesprotokoll gick igenom och lades till handlingarna.

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

Folkracebanan har besiktats och det finns några saker som vi ska åtgärda, bl.a.
fylla upp med grus mot räcke för crosscart och lägga cement/stenblock upp i 
slänten mot handikapparkeringen. Även klart med att använda olika slingor och 
alternativspår.
Klartecken gavs vid besiktningen om sprintbana på området och med start 
utanför mot Kerstin.
Skolan börjar i augusti med sprintbanan. Janne har varit till skolan med 
smörgåstårta till eleverna som tack för deras arbete under vårterminen.

Diodlampor flerfärgade (600x600) IP 65 som tål damm - Benny och Mika har 
tittat och det verkar riktigt bra. Kostar 2000:- kr st.
De kan seriekopplas och då behöver vi inte ha funktionärerna så nära banan 
med flaggor.
En arbetsdag med kabeldragning och nya lampor ska till innan höstens 
tävlingar.
Janne kontaktar och ser till att en arbetsgrupp bildas med bl.a. Niklas Blidberg 
och Brissman.

Diskuterade tvådagarstävlingar, förlängning av depån, målning av vitt i starten 
och att startplattan är lite smal. 

Dubbelkommandobilen är ej åtgärdad, material ska köpas att den blir lagad.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
Arbetet fortgår med Back SM, nästa möte den 5 juli.
Bil-O:s nästa möte är inte bestämt men efter Back Sm mötet i juli.
Tuss den 9 juli är sökt och kommer att vara vid Kronberg.

c) MC
Sommarcupen lockade många till start 77 st + 4 ungdomar.
Charles informerade om startavgifterna som ska gå genom Svemo.
Magnus Daniels åkte riktigt bra men orkade inte hålla i hela vägen till mål.
2-3 st kommer att åka Novemberkåsan till hösten.
25 nya pilar behövs till banan – Thomas beställer vid Sign stop.
Nya broar har gjorts med det behövs göras en till i kärret där det är så gott som 
bottenlöst.



d) Offroad
Inget svar har kommit från Länsstyrelsen angående uppvisning i forsen.
VB kommer inte att ha kraftstationen öppen om det inte blir något i forsen.
Ett beslut måste tas då inbjudningar har gått ut.
Sweden on tour ”SOT” kommer till Björnhyttan i juni.

e) Virtuellt
Spelkonsollerna var vid stadsparken under festligheterna på nationaldagen.
Flera tävlingsbilar var uppställda och det var mycket folk som vanligt. 
Rapporteras som kulturarrangemang till SISU.

   f) Säkerhet
Mika får börja om med säkerhetsarbetet då datorn har havererat när allt var 
klart.

f) Miljö
Inget nytt att rapportera, allt är under kontroll.                 

g) Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, utbetalningar har gjorts från Bergslagsrallyt och 
anläggningsbidraget har slutredovisats så nya pengar har kommit till kassan.
Vinstutdelning från Svemo kommer när cupen är klar.
Charles kommer att göra en halvårsrapport till mötet i augusti.
Charles ordnar med en ny licens till bokföringsprogrammet.
Kim tillfrågas om han vill installera nya office på klubben.

§  4 Skrivelse /rapporter från förbunden
Två skrivelser har kommit från NNBF ang. vakans i styrelsen där man önskar 
namn och person som är intresserad av att vara adjungera i styrelsen.
I den andra uppmanas klubbarna att inte köra tävlingar/träningar utan tillstånd 
då det förekommit i en klubb, 2-3 gånger.

§  5 Nya medlemmar
Hans Hahne, Nova Göthberg, Emilie Andersson, Natalie Broen ochTanizia 
Aspenström Karlsson har valts in vid styrelsemötet den 4 juni.
Roligt med ungdomar som kommer till klubben och att klubben är intressant att 
vara medlem i.

§  6 Kurser
Eva, Johan och Mika har haft rallyutbildning med 13 deltagare. Mika har fått 
samtal om att kursen var riktigt bra!

§  7 Övriga frågor/upplysningar
14 september kommer Broracet 2 att genomförs vid Kajbron. Tävlingen den 18 
maj lockade mycket publik och 6 intressanta förare.
Information ligger på fb om kommande tävling, inbjudan kommer inom kort.

Klubben var med vid nationaldagsfirandet vid Gammelgården som 
parkeringsvakter och vakter vid arrangemanget.
Fina lovord om bra arbete och samarbetet med ”Säpo” löpte galant.
Johan Strömberg fick mottaga en fana av konungen till Bergslagsrallyt.



Bosse berättade att även vid stadsparken fick klubben lovord och att Bosse 
bokat samma plats till nästa år.

Mika beställer 6 st nya röda flaggor och en målflagga till backe och Dynamiten.

Lägga ut på fb om att det finns t-shirt och huvtröjor att köpa.

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


