
Månadsmötesprotokoll 2020-01-09

Närvarande 11 stycken.

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

§  2 Föregående protokoll
December månadsmötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna.

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

Träningstillstånd för 2020 är sökt för folkrace, rallycross, crosscart och rallybilar.
Träningsrapporterna är inlagda i Lots.
Bosse har talat med Kerstin på Hyrkarten angående återställning av banan.

b) Rally (rally, backe och bilorientering)
SMK Dala har meddelat att tävlingen är inställd, Janne har meddelat de 
funktionärer som han varit i kontakt med.
Bergslagsrallyt tar beslut i nästa vecka om tävlingen.
Back SM, det är nu klart att vi får behålla vårt sökta datum i augusti.
 

c) MC
David har haft kontakt med kommunen ang. städning på återvinningscentralen i
Björnhyttan och vite om vi inte städar. Avtalet är gammalt och kommer att 
ändras till dagens verksamhet. Vidare kommer David att ta upp och driva 
frågan angående det höga arrendet för området. (ca 11.000 kommun och 
markägare) I Smedjebacken vid Vilmoren betalar klubben 100:- kr i arrende vid 
banan.
Vintercupens tävlingsdagar:
12/1 Skutskär
19/1 Bollnäs
26/1 Fagersta
16/2 Ludvika
23/2 SMK Dala
7/3 Hofors
14/3 SMC Falun

d) Offroad
Vintervila. Mats fortsätter kontakten med Länsstyrelsen angående Forsen.

e) Virtuellt
Förfrågan från kommunen ang. sportlovsaktiviteter har kommit. Mika svarar att 
vi har öppet tisdag och torsdag. Oliver och någon mer kommer att ansvara.

f) Säkerhet
Inget nytt att rapportera.



g) Miljö
Miljöcertifikatet går ut i september och Berglund kommer att göra en ny 
ansökan. En utbildning kommer att göras inom klubben under våren. 
Besiktning på miljövagnen ska vara gjord innan januari månads utgång, 
Berglund lovar att ordna det. Diskuterades om att inköpa en ny släpvagn –  
inväntar med beslut efter besiktningen.
           

h) Ekonomi
Kassören hade förhinder men har meddelat att det ekonomiska läget ser 
fortfarande gott ut.
  

§  4               Skrivelse /rapporter från förbunden
En skrivelse har kommit från SBF ang. den nya distriktsindelningen och att 
proposition kommer till distriktsårsmötet i februari.

Klubben har skickat ett brev till distriktsstyrelsen med förslag på vår klubb som 
årets klubb 2019.

§  5 Nya medlemmar
Inga nya medlemmar.

§  6 Kurser
Folkracekursen den 12/1 2020 är 13 st. anmälda.

§  7 Övriga frågor/upplysningar
Medlemsutskick med julhälsning har skickats där även kallelsen till årsmötet
den 5 mars 2020 fanns med. 
KM tävling på Dynamiten för rally, folkrace och rallycrossbilar, förslagsvis sista 
helgen i februari kommer att ställas in. 
Klubbstandar kommer att beställas hos Sign stop, Stefan ordnar det. En bra 
officiell present att ge vid uppvaktningar.

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

Mika Koukkari Eva Eriksson
Ordförande Sekreterare


