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Protokoll årsmöte VMK
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
Information om årsmötet har funnits på hemsidan sedan januari 2020 och via
utskick i Cardskipper i november.
Förutom styrelsen närvarade åtta medlemmar på mötet.
Ordförande Janne Andersson frågade om mötet önskas ajourneras med tanke på
de försenade årsmöteshandlingarna. De närvarande beslutade att låta mötet
fortsätta. Årsmötet beslutade att mötet var behörigt utlyst.
2. Val av
a) Ordförande för mötet. Årsmötet beslutade att välja Janne Andersson
b) Sekreterare för mötet. Årsmötet beslutade att välja Malin Sipilä Fredriksson
3. Val av två justeringsmän jämte ordförande att justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja Lasse Henning och Tommy Hultgren att justera
protokollet.
4. Styrelsens berättelser
Ordförande Janne Andersson berättade att styrelsen har träffat företrädare från
Värmdö Kommun för ansökan om anläggningsstöd.
Klubbmästerskap ”Storkens kanna” har arrangerats.
Under året har klubbhuset fått vatten och avlopp anslutet, golvbeläggning,
utrustning har satts in och ventilation har installerats.
Under året har styrelsen drabbats av hälsoproblem, men verksamhet och
färdigställande av klubbhuset har kunnat fortgå tack vare medlemmar som
engagerat sig med gott resultat.
En uppskattad crosskola för barn och ungdomar har hållits på banan 2019.
Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.
5. Revisorernas berättelse
Hans Orbert berättade att styrelsen har god ordning på ekonomin och att
ansvarsfrihet ska beviljas. Revisorernas dokument bifogas.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
7. Val av
a) Ordförande för en tid av 2 år och ledamot för en tid av 2 år
Årsmötet beslutade att välja Janne Andersson som ordförande och Anders
Hellström som ledamot.
b) Kassör för en tid av 2 år
Årsmötet beslutade att välja Angelica De Pascalis.
c) Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år, i detta val får
styrelsens ledamöter deltaga
Årsmötet beslutade att välja Hans Orbert och Jan Sennrot som revisorer. Platserna
som suppleanter är vakanta.
d) Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Agne Nylander och Björn Widén.
8. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat av
sektionsstyrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet
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9. (förslag om stadgeändring eller upplösning av Värmdö Motorklubb minst 30
dagar före mötet)
a) Budget Årsmötet beslutade att godkänna budgetförslag 2020
b) Verksamhet Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan 2020
c) Avgifter Årsmötet beslutade att godkänna avgiftsförslag 2021
d) Policy Årsmötet beslutade att godkänna policyn
e) Rutiner och mandat Årsmötet beslutade att godkänna Rutiner och mandat
10. Information om verksamheten
Arbetet för att nå målsättningen B-bana fortsätter, det som behövs är en startgrind,
waiting zone och bandepå.
Crosskolan kommer fortsätta. Då klubben subventionerar verksamheten krävs
medlemskap i Värmdö Motorklubb för deltagande.
Ett nytt digitalt system för medlemskort, Cardskipper, kommer underlätta både
administrativt arbete och ekonomiskt.
Styrelsen föreslår att utbildning av tävlingsfunktionärer ska genomföras på klubbens
bekostnad, i april.
11. Övriga frågor
Fråga om hur det går för de planerade bodarna för omklädningsrum och toaletter.
Svaret är att det förberedande arbetet för de två bodarna är på gång.
12. Mötets avslutning
Ordförande Janne Andersson tackar alla närvarande och avslutar mötet

Årsmötets ordförande

Årsmötets sekreterare

Justeringsman 1

Justeringsman 2

Årsmöte VMK 2020-02-08
Sida 3 (9)

Verksamhetsberättelse 2019 (punkt 4)
Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten. Styrelsen har träffat företrädare från
Värmdö Kommun för ansökan om anläggningsstöd.
Under verksamhetsåret har delar av styrelsen drabbats av hälsoproblem. Verksamheten
har kunnat bedrivas med hjälp av medlemmar som tagit steget och engagerat sig i
verksamheten med ett gott resultat.
Tävlingar
Klubben har under året arrangerat ett klubbmästerskap där både knattar, juniorer och
seniorer deltagit. Klubbmästerskapet är i Sten Lundins namn, ”Storkens kanna”.
Klubben har genom medlemmar varit aktiv i tävlingsverksamhet, bland annat Ränneslätt,
GGN, Östra Open, Stockholmscrossen, Östra distriktets serie, Stångebroslaget, YMX och
Mälarfräsen.
Banan
Underhållsarbeten och ombyggnad av banan har genomförts under 2019.
Banan har under 2019 varit öppen:
Tisdagar 17:00 – 21:00, seniorträning
Onsdagar 17:00 – 21:00, crosskola
Torsdagar 17:00 – 21:00, allmän träning
Lördagar 17:00 – 21:00, allmän träning
Klubbhus
Under 2019 har klubbhuset kompletterats med golvbeläggning och utrustning, WC är klar,
vatten och avlopp anslutet, ventilation har installerats: i första hand genom medlemmars
eget arbete och genom stöd från det lokala näringslivet.
Klubben har erhållit stöd i form av material och tjänster. Investeringen är svår att sätta ett
pris på, men tack vare det stora engagemanget från medlemmar har det gått att
färdigställa huset till låg kostnad.
Crosskolan
En crosskola har genomförts under året, deltagarantalet är ca 25 stycken förare, varav ca
15 stycken är nybörjare.
Verksamheten har genomförts på onsdagar, i april till och med juni samt augusti till och
med oktober.
Instruktörer/utbildare har varit både interna och externa.
Informationsspridning
Styrelsen har under året spridit information via klubbens hemsida varmdomx.se och
Facebooksidan www.facebook.com/varmdomk/.
Via hemsidan har klubben inbjudit till klubbmästerskap.
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Styrelsen har under året bestått av undertecknade:

Janne Andersson

Malin Sipilä Fredriksson

Anders Hellström

Pelle Hellström
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Valberedningens förslag 2020 (Punkt 7)
Styrelsen 2020
Janne Andersson, Ordförande (nyval 2 år)
Anders Hellström, Ledamot (nyval 2 år)
Pelle Hellström, Ledamot (nyval 2 år)
Malin Sipilä Fredriksson, Sekreterare (1 år kvar)
Angelica De Pascalis, Kassör (nyval 2 år)
Revisorer 2020
Jan Sennrot och Hans Orbert, 2 st på 1 år (nyval)
2 stycken suppleanter på 1 år, vakanta
Valberedning 2020
Agne Nylander och Björn Widén, 2 st på 1 år (nyval)
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020
•

Städdagar vår och höst ska genomföras och medlemmar har arbetsplikt. Datum för
städdagar kommer att annonsers på hemsidan.

•

Under året kommer klubben att arrangera crosskola med i första hand egna
instruktörer. Klubben subventionerar verksamheten, därför kommer det krävas
medlemsskap i Värmdö Motorklubb för att kunna deltaga.
Anmälan kommer att annonseras på hemsidan under våren. Anmälan kommer att
administreras via Cardskipper, betald avgift är ett villkor för deltagande.
I Cardskippers app går det att se medlemskap.
Föreslagen avgift för crosskolans 25 tillfällen är 1700 kronor.

•

Utbildning Guldhjälmslicens för nybörjare kommer att anordnas om tillräckligt stort
intresse finns.

•

KM i motocross kommer att arrangeras, en deltävling. Preliminärt efter sommaren.

•

Klubben deltar i SVEMO:s Östra distrikts tävlingar med ett serie- och ett breddlag.
Startavgiften betalas av Värmdö Motorklubb.

•

Styrelsen föreslår att utbildning av tävlingsfunktionärer ska genomföras på klubbens
bekostnad i april.

•

Styrelsen har ordinarie styrelsemöten utifrån behov, men vanligtvis en gång/månad.

•

Information kommer under året att spridas via klubbens hemsida och Facebook.
Under 2019 har ett modernt system (Cardskipper) för hantering av medlemsavgifter
och distribuering av medlemskort införts. Utvärdering kommer göras under
verksamhetsåret.

•

Ett system för varvtid och tävlingsresultat har installerats, under året kommer det att
permanentas med dekoder och visning på skärm i klubbhuset.

•

Arbetet med att utveckla banan till en B-bana fortsätter, om möjligt ska det
färdigställas till hösten 2020, annars till våren 2021. Till en B-bana behövs
stardgrind, waiting zone och bandepå. Ansökan om investeringsbidrag från
kommunen är på gång.

•

Öppettider föreslås samma som 2019, med tillägg att seniorträningen flyttas till
måndagar 17:00 – 21:00 och serielaget får tisdagar 17:00 – 21:00.
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Avgifter
1. Avgifter 2021
Enskild medlem
Familjemedlemskap

700 kr
800 kr

Avgift träningskort

1500 kr

Träningsavgift för 2021 föreslås
80 kr för medlemmar
160 kr för icke medlemmar

Styrelsens förslag för policy
Policy för medlemmar
Alla medlemmar och rättigheter och skyldigheter gentemot Värmdö Motorklubb.
Rättigheter:

Medlem tränar till reducerat pris på klubbens bana.
Deltagande i av klubben arrangerad verksamhet och tävling.
Utfärdande av underlag för SVEMO licens.
Nyttjande av förmåner klubben förhandlat sig till.

Skyldigheter:

Delta i av klubben påfordrad arbetsinsats, t.ex arbetsdagar.
Arbetsskyldighet gällande öppningsansvar.
Följa klubbens stadgar.
Medlem ombesörjer själv ett gällande försäkringsskydd genom
SVEMO licens.
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Styrelses förslag för rutiner och mandat
1. Öppningsansvar
Öppningsansvar har under 2019 skötts av några medlemmar, styrelsen föreslår att
det sköts på samma sätt 2020.
2. Banchef, tävlingsansvarig och kioskansvarig
Årsmötet ger styrelsen mandat att utse banchef, kioskansvarig och funktionärer för
tävlingar.
3. Styrelsens förslag till teckningsrätt för föreningen
Styrelsen föreslår att ordföranden och kassör tecknar föreningen var och en för sig.
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