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Styrelsen:

Norsjö Motorsällskap
Årsberättelse 2017-18

Styrelsen har under året bestått av ordf.: Ola Lundmark, Sekr.: Per Persson, Kassör: Irene LundmarkBergström och ledamöter: Kristoﬀer Hugosson, Roger Westerlund, Filip Forsberg, Sören Bergström,
och Per Grahn. När vi beslutade att ta in en Marin sektion i föreningen valdes Tobias Hansson in som
suppleant i Styrelsen. Styrelsen har haft 3 st protokollförda möten under året.

Allmänt:
Klubben fick fin publicitet i samband med den av kommunen arrangerade Stoorfesten. Där
delade vi ut ett stipendium till den då nyblivna Svenska Junior-mästarinnan Hedvig
Dahlberg.
Marina sektionen hade en uppskattad ”båt-bingo” på Norsjön.
Ekonomi:
Vi har fortfarande bra med pengar i klubben. Snöskoter-Touring har redovisat och fått betalt
för grejer till lederna som har utförts eller köpts in. Dessutom har de bra med sponsring från
företag m.m. till led-skötseln. Samt att utbildningen på förarbevis ger goda inkomster. I
andra sektioner har det varit liten aktivitet och därför lite utgifter.
Tävlingsarrangemang m.m.
På Miniracing-banan har två mindre lokala tävlingar avgjorts. I övrigt har det varit lugnt på
arrangemangs-fronten.
Tävlingsresultat:
Hedvig Dahlberg har synts i tidningar m.m. mest varje vecka under sommarn. Så blir det när
man gör toppresultat i de tävlingar man deltar i. Hon är mest nöjd med att hon fått kvitto på
att hon nu när hon kliver upp i Senior-klassen redan tagit många fina skalper i den klassen.
Lillebror Hugo tar också kliv och har spöat syrran nån gång i sommar. På bilsidan är det
bröderna Lindberg som tävlar lite i Folkrace och Rallycross. Och glimtar till enstaka gånger. I
miniracing har klubbens förare tävlat lite mindre än vanligt. I miniracing var det André
Eriksson som i Finland tog en stark andra-plats i den snabbaste klassen. Där på Europamästerskapet hade vi hela fyra deltagare från Norsjö.
Övrig verksamhet:
Den marina sektionen sökte och fick ett fint bidrag beviljat till Bryggan Det blev även ett
tillstånd för ”vatten”-verksamhet” beviljat från länsstyrelsen. Och i slutet av sommaren kom
en del betong-fundament på plats för bryggan. Skoter-touring hade för lite snö fram till
årskiftet med sen snöade det rekord-mycket och det medförde ovanligt mycket jobb på
snöskoter-lederna. I vanlig ordning så fixade man det och höll lederna i fint skick. Dessutom
hade man i början på säsongen en bra utbildning för förarbevis på snöskoter. 52 st nya
skoterförare som har en rätt stor och tidsödande utbildning. Som även betyder en hel del
inkomster.
Medlemmar.
Antalet betalande medlemmar var 30 sept: 119 st.
Framtiden:
I slutet på sommarn ökade aktiviteterna ordentligt på Motorstadion. Och fortsätter trenden
nästa år börjar det kanske vara på plats med en uppfräschning av byggnader på stadion.
STYRELSEN

