
Ludvika motorsällskap
-Besiktning av klubblokal

Ludvika MS säkerhetsansvariga har genomfört besiktning 
av lokalerna enligt ”skadeförebyggande handlingsplan” och 
funnit kraven i dokumentet uppfyllt i samtliga delar.
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Policy för olycksfall eller akut sjukdomsfall

 Samtliga ledare, tävlande och funktionärer skall delta vid de 
förstahjälpen utbildningar som erbjuds. Klubben ska ombesörja att 
utbildningar ska genomföras.

 Vid olycka eller akut sjukdom, skall vid behov ambulans tillkallas.
 Skadad/sjuk person skall omhändertagas på ett sådant sätt att 

tillståndet ej förvärras.
 Fungerande larmtelefon skall finnas tillgänglig vid klubblokalen och vid

klubbens arrangemang i händelse av olycka/sjukdom.
 Förbandslåda skall finnas tillgänglig i såväl klubblokalen som vid 

utomhusaktiviteter.
 Tillbudsrapport skall skrivas, en kopia skall sändas till kultur- och 

fritidsförvaltningen, samt att originalet ska aktiveras på klubben.
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Ludvika motorsällskaps policy
- gällande mobbning och kränkande särbehandling

Ludvika MS skall i sin verksamhet verka för att:

- mobbning och trakasserier av olika slag inte förekommer
- medlemmarnas intressen beaktas oavsett kön, ålder och 

social/kulturell/etnisk bakgrund.
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Ludvika motorsällskaps policy
- gällande doping och drogmissbruk

om en medlem uppvisar tydliga tecken på missbruk av dopingmedel, alkohol 
eller andra droger skall ordförande underrättas, som i sin tur kan delegera till 
lämplig person att kontakta vederbörande angående problemet.

Medlemmen skall i detta fall upplysas om de möjligheter till hjälp som finns i 
kommun och landsting.
Föreningen motiverar och stödjer personen i samförstånd och efter bästa 
förmåga.

I fall där en medlem ertappas med användande och/eller distribution av 
dopingpreparat gör föreningen en anmälan till polis och förbund
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Ludvika Motorsällskap
- Säkerhet/ ordning och reda i närmiljö

Ludvika MS har en tjänstgöringslista där ansvariga är utpekade för 
tjänstgöring i anslutning till klubblokalen.

Den innefattar följande:
- Ordning och reda utvändigt
- Posthantering inkl. mail
- Snöröjning
- Sophantering
- gräsklippning

Entrén är försedd med rörelseaktiverad belysning.
Parkeringen har belysning som regleras med skymningsrelä
En besiktning av in- och utfarter uppvisar inga brister.
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Ludvika motorsällskaps policy
-Gällande Miljö

Som ansluten klubb till Svenska bilsportförbundet förbinder sig Ludvika 
motorsällskap att följa dess miljökodex och att sprida kännedom om denna.

Våra tävlande och ledare förbinder sig att:
 Vid all verksamhet visa respekt för vår miljö.
 Såvitt möjligt använda bränslen som uppfyller kretsloppsprincipen.
 Starkt begränsa bullerstörningar och tomgång.
 Välja utrustning och reservdelar med hänsyn till miljöpåverkan.
 Handskas miljöriktigt med bränsle, oljor och andra vätskor liksom 

batterier och andra uttjänta bildelar.
 Använda av arrangören för ändamålet upprättad miljöstation.
 Vid arbete på och med tävlingsbilar sträva efter att miljöpåverkan ej kan

uppstå.

Vi strävar också efter att vid arrangerande och genomförande av 
tävlingar att:

 Upplysa tävlande och publik om deras miljöansvar.
 Informera samtliga funktionärer om vår miljöpolicy.
 Arrangera serviceplatser med anpassade miljöstationer.

Sammanfattningsvis: till viss del kan Ludvika MS aktivt hjälpa till att skapa 
förutsättningar för ett sunt miljötänk och ett miljövänligt agerande i samband
med klubbens verksamhet, men i huvudsak handlar det om att skapa 
förståelse och medvetande kring allas vårt miljöansvar.
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Föreningens policy gällande resor

Föreningsmedlemmar som använder eget fordon i verksamheten skall 
framföra detta på ett sådant sätt att medresenärer och övriga trafikanters 
säkerhet ej äventyras. Fordonets skick skall överensstämma med 
vägtrafikförordningens krav.

Vid arrangerande av bussresor skall föreningens beställare förvissa sig om att:

 Bussen uppfyller trafiksäkerhetskraven.
 Att bussen är utrustad med säkerhetsbälten, samt att samtliga använder

säkerhetsbälten under färden.
 Anlitad chaufför innehar erforderlig behörighet och kompetens.
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Ludvika MS policy

LMS styrelse har beslutat att dess lokaler ej är tillgängliga för uthyrning, för 
allmänheten.
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Försäkringar

Vid försäkringsärenden hänvisas ni till respektive specialförbund.
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