Nu är hösten på gång och det är hög tid för en sammanfattning av de två senaste
styrelsemötena, det i slutet av juni och det i slutet av augusti.

-

Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil och bra ut. De tävlingar som har
arrangerats: * Folkrace den 1 juni, * Crosskart den 15 juni, * StockholmsCrossen den 10 augusti,* Rallycross SM den 17 augusti samt * Folkrace
31/8 – 1/9, har alla givit bra resultat.

-

Det gemensamma för samtliga tävlingar har varit problemet att få ihop tillräckligt med funktionärer, vilket tyvärr även är ett problem som vi delar med
många andra klubbar och föreningar. Styrelsen kommer att försöka samla in
förslag på aktiviteter som kan locka fram fler funktionärer.

-

Träningstillfällen har anordnats och MC-sektionen lockar så gott som alltid
många utövare.

-

När det gäller området har arbeten utförts på många håll bl.a. har bilbanan fått
ny asfalt och depåområdena nytt material. Inför tävlingarna har banområdena
snyggats till och planering för fortsatta arbeten och åtgärder planeras både
inom- och utomhus, bl.a. färdigställande av spolplattan där förslag har lagts
fram att ta in offert på en s.k. ”maskinhall”/”ekonomibyggnad” i plåt. Vidare att
fortsätta med att göra iordning det övre depåområdet, byta matta i stora klubbhuset, laga taket i det s.k. domarhuset m.m.

-

Vid SM-tävlingen i Rallycross kom det mycket publik och vi har därefter konstaterat att något måste göras åt entrén så att den fungerar på ett bra sätt vid
tävlingar. Som det är nu är det nästan kaos och det är svårt att få ordning på
insläppen. De som har stått vid entrén i många år har framfört önskemål om
att bl.a. öppna upp själva entrékuren på ett visst sätt, så att det underlättar för
dem att ”ha koll”. Styrelsen ”brainstormade” om att sätta upp grindar av något
slag för att leda både de gående och bilburna, vilket även skulle förhindra att
några kan ”smita” in. Det som vi skulle behöva nu är någon som kan rita ett
förslag på hur det skulle kunna se ut.

-

Det företag som drivit ”Upp & Ner” kommer inte att vara kvar på Högsta. Deras
avtal gick ut i juni 2013 och det är inte aktuellt att förlänga detta då de ska
lägga ner sin verksamhet. De ska sälja ut sin utrustning samt containrar och
när klubben får prisuppgifter på containrarna kommer styrelsen ta beslut om
och hur många vi ska köpa.

