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Dagordning
1.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Information om årsmötet har funnits på klubbens hemsida sedan december
2021.

2.

Val av
a) Ordförande för mötet, förslag: Janne Andersson
b) Sekreterare för mötet, förslag: Malin Fredriksson

3.

Val av två justeringsmän att jämte årsmötesordförande justera
protokollet. Frivilliga kan anmäla sitt intresse!

4.

Styrelsens berättelser

5.

Revisorernas berättelse

6.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

7.

Val av
a) Ordförande och kassör för en tid av 2 år
b) Ledamot i styrelsen för en tid av 2 år
c) Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år, i detta val får
styrelsens ledamöter deltaga
e) Val av valberedning

8.

Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av
sektionsstyrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.
Budget
Verksamhet 2022
Avgifter 2023
Policy, rutiner och mandat

9.

Övriga frågor.

10.

Mötets avslutning
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Verksamhetsberättelse 2021 (Punkt 4)
Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten. Styrelsen har träffat företrädare
från Värmdö kommun för ansökan om anläggningsstöd och utökning av tillgänglig
mark på fastigheten Värmdö Löknäs 11.4.
Utbildning
För att kunna arrangera tävlingar måste klubben ha tillgång till utbildade
tävlingsfunktionärer, under året har ett tillräckligt antal tävlingsfunktionärer gjort sin
utbildning.
Banan
Underhållsarbeten och skötsel av banan har genomförts.
Banan har under året varit vart öppen för allmän träning:
Tisdagar: 17.00–21.00
Torsdagar: 17.00–21.00
Lördagar: 10.00–14.00
Övrig träning:
Måndagar: Nybörjar- och seniorträning för medlemmar
Onsdagar: Crosskola 17:00–21:00
Klubbhus
Klubbhuset genomgår under 2021 färdigställning.
Crosskolan
En Crosskola har genomförts under året, deltagarantalet är ca 45 förare, varav ca 15
är nybörjare.
Verksamheten har genomförts på onsdagar mellan april och juni samt augusti och
oktober.
Klubben har anlitat Kevin Olsen och William Olsen som instruktörer.
Vuxna medlemmar har varit ansvariga för träningen och skolan kompletteras med
Guldhjälmskurs för de som vill börja tävla.
Träningsläger
I juni månad arrangerades ett träningsläger med instruktör: Filip Thuresson.
Klubbmästerskap
I september arrangerades återigen ett KM.
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Cardskipper
Under 2021 har medlemsavgifter och medlemskort administrerats med hjälp av
Cardskipper.
Resultatet är en modern hantering som gör att klubben slipper portokostnader och det
tunga arbetet att ställa ut fakturor samt utskicken av dessa och medlemskorten.
Klubben kommer att fortsätta med Cardskipper tillsvidare.
Informationsspridning
Styrelsen har under året spridit information via klubbens hemsida ”varmdomx.se”.
Via hemsidan har klubben inbjudit till träningsläger och guldhjälmsutbildning.

Styrelsen har under året bestått av undertecknade:
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Valberedningens förslag 2022 (Punkt 7)
Styrelsen 2021
Janne Andersson, ordförande (2 år nyval)
Anders Hellström, ledamot (2 år nyval)
Malin Fredriksson, sekreterare (1 år kvar)
Angelica De Pascalis, kassör (2 år nyval)
Pelle Hellström, ledamot (1 år kvar)
Suppleanter nyval 1 år:
Hans Åberg
Rickard Sedelius
Revisorer 2021
2 st på 1 år, omval 2021, förslag: Jan Sennrot och Hans Orbert
2 st suppleanter på 1 år, val 2021 - vakanta
Valberedning 2021
2 st på 1 år, omval 2021, förslag: Agne Nylander och Björn Widén
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022
•

Banan underhålls.

•
Städdagar vår och höst ska genomföras och medlemmar har arbetsplikt
Datum städdagar enligt senare besked.
Arbeten som ska utföras kommer att publiceras på hemsidan så att alla vet vad
som ska göras.
•
Under året kommer klubben att arrangera crosskola.
Anmälan sker på hemsidan.
•

Utbildning Guldhjälmslicens för nybörjare genomförs september 2022.

•

Träningsläger genomförs i juni.

•

Enklare tävling. KM motocross arrangeras.

•
Klubben deltar i SVEMO:s Östra distrikts serie.
Startavgiften betalas av Värmdö Motorklubb.
•
Styrelsen har ordinarie styrelsemöten utifrån behov men vanligast en
gång/månad.

Information kommer under året att spridas via klubbens hemsida och Facebooksida.

Avgifter 2023
Enskild medlem
800 kr
Familjemedlemskap 900 kr
Avgift träningskort

1800kr, träningskortet gäller bara på allmän träning samt
nybörjar- och seniorträning.

Träningsavgift
90kr för medlemmar
180kr för icke medlemmar
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Styrelsens förslag för policy
Policy för medlemmar
Alla medlemmar har 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

Övriga policys
Styrelsen föreslår att nedanstående policys fastställs av årsmötet.
Dessa finns på hemsidan under fliken Klubben och Policys.
Miljöpolicy
Alkohol- och drogpolicy

Rutiner och mandat
1. Banchef, tävlingsansvarig och kioskansvarig
Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen mandat att utse banchef,
kioskansvarig och funktionärer för tävlingar.
2. Styrelsens förslag till teckningsrätt för föreningen
Styrelsen föreslår att ordföranden och kassör tecknar föreningen var och en för sig.
3. Hyra av Kentas Arena
Styrelsen föreslår att rutin för hyra av bana ändras så att kostnad för att hyra banan
baseras på hur många personer som deltar, en förutsättning är att den som hyr
banan är medlem.
Styrelsen föreslår att kostnaden per person är 250 kr/tillfälle.
Träningskort gäller inte vid hyra av banan.
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Företag kan hyra banan för event, då gäller prissättning enligt överenskommelse.
4. Ersättningar
En ideell förening är beroende av att medlemmar aktivt deltar och medverkar i
arbete för att verksamheten ska kunna genomföras.
Det har varit ospecificerat om medverkan i arbetet ska generera ersättning.
För att klara ut och tydliggöra styrelsens uppfattning föreslås att inga ersättningar
ska betalas för arbetsdagar som enligt stadgar är ett villkor i medlemskapet.
För arbete i klubbens pågående verksamhet, styrelsearbete, crosskola, kontinuerlig
och banskötsel kan klubben ersätta detta med motsvarande ett träningskort.
För ansvar att hålla kiosken öppen vid alla träningstillfällen föreslås att ersättning
för detta utgår till ansvarig person med 400 kr/dag.
Extern arbetskraft kan erhålla ersättning, t.ex. för levererat material, tjänster som
inte klubben har tillgång till utrustning att utföra, t.ex. större markarbeten,
reparationer som kräver särskild kompetens och övriga tjänster som krävs för att
hålla verksamheten i gång.
5. Crosskolan 2022
Följande regler föreslås gälla för crosskolan 2022:
Deltagare ska vara medlemmar i Värmdö Motorklubb då klubben subventionerar
verksamheten.
Åldersgränser: 5 – 17 år.
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 20.00.
Skolan startar så snart väderleken medger verksamheten, besked kommer att
finnas på klubbens hemsida.
Skolavgiften om 1750 kronor ska vara betald innan deltagande.
Indelning blir som 2021, via Cardskipper.
Tid: 17.00-18.30
Grupp 1: nybörjare och 50 cc.
Grupp 2 fortsättningsgruppen 50-65 cc.
Tid 18.30-20.00
Grupp 3: fortsättningsgrupp 65/85 cc
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Grupp 4: tävlingsgrupp 85-125/250cc
Ansvariga för Värmdö Motorklubbs crosskola: Janne Andersson utan
medverkan samt nytillträdda Klas Eldebrandt och Angelica de Pascalis.
Tränare för Värmdö motorklubbs crosskola: Kevin Olsen, William Olsen
och Philip Norberg
Nytt för 2022 är att samtliga vårdnadshavare ska genomföra en kvällsutbildning
(datum ej satt) och att de som har ansvaret på plats för crosskolan ska genomgå
tävlingsfunktionärsutbildning.

6.

Utbildning av tävlingsfunktionärer
För att kunna arrangera tävlingar oavsett klass krävs att klubben förfogar över
utbildade tävlingsfunktionärer, styrelsen föreslår att ett antal medlemmar tar
på sig ansvaret att genomföra utbildningen och genomföra examinering så att
licenser kan utfärdas av Svemo.
Intresserade medlemmar tar kontakt med styrelsen.

7.

Vid träning ska alla Svemoregler följas, samt Värmdö motorklubbs
ordningsregler för Kentas Arena.
I depån är det helt förbjudet att framföra MC, den ska ledas.

8.

Öppettider och deltagare.
Allmän träning:

Tisdag 17.00-20.00
Torsdag 17.00-20.00
Lördag 10.00-14.00

Alla förare är välkomna, träningstiderna är uppdelade i halvtimmar eller 20
minuterspass beroende på hur deltagarna vill ha det uppdelat.
Blandning av små MC och stora MC är inte tillåtet.
Nybörjar- och seniorträning:
Måndag 17.00-20.00
Deltagare är seniorer eller nybörjare, motocrosslicens är inte tillåtet.
Nybörjare på stora MC endast första året.

9.

Då klubben erhållit medfinansiering för en startgrind föreslås att vi går vidare
och utvecklar banan till en B-bana och installerar en startgrind.
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Placeringen är lämpligast på platsen där lilla banan är idag, en samordning ska
göras så att båda kan samsas om området.
Kontakt med kommunen är tagen för att få tillgång till resten av fastigheten.
Tilläggsfinansiering föreslås genomföras genom försäljning av reklamplats vid
grinden för 5000 kronor per grind.
För att fullfölja B-bana finns krav på bandepå som föreslås placeras vid
traktortältet och en tvättplats i depån.
Det har föreslagits att banan ska vända varv och byggas om.
Styrelsen föreslår att dessa åtgärder avvaktas till dess vi får svar om ändring
av detaljplan.

10.

Idag har klubbhuset sommarvatten vilket försvårar verksamhet på vintern.
Styrelsen föreslår att en ny brunn borras vid klubbhuset och att den och
anslutningarna till husen vintersäkras.
Ca. kostnad är 35-45 000 kronor.

11. Då RF har meddelat att Idrott online inte längre kan tillhandahålla
hemsideoperatör av ekonomiska skäl föreslås att styrelsen uppdras att ta reda på om
Svemo har något alternativ. Alternativt att styrelsen tar fram en lösning för att bygga ny
hemsida.

Årsmöte VMK 2022
sida 10 (8)

