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1.  Mötets öppnande 

 Ordförande Jonas Elling förklarade mötet öppnat och Magnus J valdes  
 aE justera protokollet samt val och Magnus J valdes som justerare. 

2.  Föregående protokoll gicks igenom och godkändes  

3.   Ekonomi      

Josef rapporterar att ekonomin går enligt plan. Vi ska dock se över 
kostnader för material och transport till banorna.  

Rutiner för öppethållare diskuterades. Beslut fattades och kommuniceras 
till öppethållarna. 

4.   InformaLon från sekLonerna     

 MC: Ungdoms och gulhjälmsträningar i full gång, I stort sett alla dagar  
 som kan hållas öppet fram till midsommar är nu publicerade i kalendern.  
 Stora crossbanan hade premiär 1/5.  Anders Viklund är ny ansvarig för  
 bevattning av crossbanan. Vi hoppas att några snart ska anmäla intresse 
 för att hjälpa till att vattna crossbanan för att vi ska kunna hålla även den  
 öppen på samtliga träningstillfällen Många ungdomar har kört SM under  
 senaste helgen med mycket goda insatser! 

 Folkrace: Man har lagt mycket arbete på att preppa folkracebanan.  
 Närmaste tävling är planerad 4 juni. 

 Offroad: Körningen i April var lyckad och man hade ca. 20 bilar som  
 deltog. Sektionen förbereder för sin populära 2 dagars träff helgen  
 21-22 Maj. Man räknar med stor uppslutning. 

 R/C: Första körningarna kom igång 1/5. Man förbereder för tävling 22/5.  
 Tyvärr har högtalarna som suttit på plats vid RC banan försvunnit. Man  
 söker dessa, och om dom inte återfinns ser BMK till att det finns nya på  
 plats inför tävlingen. 
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5.   Sponsorer och Samarbetspartners    

 Göran rapporterade att 24mx har bidragit med ett antal miljömattor som  
 är tänkta att erbjuda till försäljning vid MC träning och tävling till de som  
 inte har någon med sig.  

6.   Avstämning inför BMK-dagen 7 maj   

 Anders gick igenom upplägget för dagen och vem som har vilka  
 ansvarsområden. Separat information om hur området disponeras samt  
 tidsschema skickades ut till medlemmarna som är aktiva på BMK-  
 dagen. 

7.   Uppdatering kring ”NyE MotorCenter” 

 28/4 hölls ett möte arrangerat av de som handlägger ärendet hos  
 kommunen. Deras målsättningen är att få in verksamhetsbeskrivningar  
 samt behov och krav på yta, beskaffenhet och infrastruktur berörda  
 motorklubbar har för en nyetablering. Deltagare från kubbarna var:  
 Jonas & Anders (BMK), Andreas (MXStockhom), Andreas (Eldarna  
 Speedway). Vi lovade att sammanställa och skicka in underlag senast  
 sista maj. Handläggarnas målsättning är att sammanställa ett första  
 beslutsunderlag internt inom kommunen före sommaren.  

 Vi frågade även om tidsplanen till ett nytt MotorCenter är etablerat. Det  
 är så klart svårt att svara på, men beslutsprocessen kan ta upp till 3 år.  
 Ovan på det kan prövningsprocesser lägga till ytterligare 2 år. Med det är 
 ser vi en tidshorisont på ca. 5 år.  

 Från BMKs sida kopplade det beskedet till vårt arrende som går ut maj  
 2023. Vi lade fram att vi med denna information har behov av ett förnyat  
 arrende om minst 5 år för att säkerställa att vi inte får avbrott i vår  
 verksamhet innan ett nytt MotorCenter kan tas i bruk. Vi avvaktar besked 
 om arrendet. 

8.   Övrigt 

Ansökan har skickats till SVEMO om återstartstöd för MC verksamheten. 
Besked antas komma inom kort. 

9.   Ärende för beslut 

Beslut fattades att det tidigare beslutet om färdigställandet av 
motorgrinden avvaktas till maj/juni för att baseras på besked om 
förlängning av arrendet. 
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10.  Nästa styrelsemöte sker 7/6, 19:00 

11.  Mötet avslutades 

Protokollförare:  Justerare: 

____________________________  _____________________________ 

Anders Christiansson, Sekreterare Magnus Johansson 
    


