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Vetlanda Rally & Racing Club 2016 
 

 

Då var ett år till inristat i historieböckerna, och vad det gäller Vetlanda Rally & 

Racing Clubs historia kan vi lägga in många aktiviteter under året. Klubbens 

duktiga och energiska medlemmar har arrangerat Rally, Bilspeedway och 

Miniracing - tävlingar och som vanligt med ett gott betyg från de tillresta 

deltagarna och åskådare. Utöver dessa arrangemang har också klubbstugan 

planenligt färdigställts med resultatet att vi nu har en jättefin stuga som vi kan 

hålla till i med möten, träffar och förberedelser m.m inför tävlingar och aktiviteter 

och inte minst ha det som en mötesplats för klubbens driftiga medlemmar. 

 

Vi går med blicken högt in i 2017 och ser fram emot flera arrangemang inom 

klubbens intresseområden, och kanske störst fokus går till Bilspeedwayen som 

kommer fira 25-års jubileum. 

 

Väl mött under 2017 års aktiviteter!  

 

//Styrelsen 
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Kallelse 

 

Härmed kallas du/ni till Vetlanda Rally & Racing Clubs ordinarie årsmöte som hålls 

Söndagen den 19 mars 2017 kl.15.00 Plats: Vetlanda Rally & Racing's klubbstuga 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/3  2017, skickas till 

Mats Sixtensson, Gillesvägen 21, 574 41 Vetlanda. 

 

Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla. 

 

Varmt välkomna! 

 

     // Styrelsen 

 

 

 

Medlemsavgifter för 2017 

 

Familjekort   250kr/år 

 Ungdomar upp till 18år ingår i familjekort 

 

Enskild medlem  200kr/år 

Ungdom upp till 20år  50kr/år 
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Dagordning för 

Vetlanda Rally & Racing Clubs årsmöte 

 

§1 Mötets öppnande 

§2 Frågan om mötet stadgeenligt utlysts 

§3 Godkännande av dagordning 

§4 Val av ordförande för årsmötet 

§5 Val av sekreterare för årsmötet 

§6 Val av justerare, tillika rösträknare samt upprättande av röstlängd 

§7 Godkännande av verksamhetsberättelse 

§8 Ekonomisk rapport 

§9 Revisionsberättelse 

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11 Inkomna motioner 

§12 Fastställande av medlemsavgiften för 2018 

§13 Val av ordförande för en tid av ett år 

§14 Val av kassör för en tid av två år 

§15 Val av vice sekreterare för en tid av två år 

§16 Val av styrelseledamot för en tid av två år 

§17 Val av styrelseledamot suppleant för en tid av två år 

§18 Val av en oberoende revisor för en tid av två år 

§19 Val av kontakt kommitteér för en tid av ett år 

Rally / Folkrace / Radiostyrd bilsport / Drift bana 

§20 Val av ban-chef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år 

§21 Val av Miljöansvariga för en tid av ett år 

§22 Val av IT-ansvariga för en tid av ett år 

§23 Val av valberednings ledamot för en tid av tre år 

§24 Nästa klubbmöte 

§25 Miljöförklaring 

§26 Firmatecknare 

§27 Övriga frågor 

§28 Mötets avslutande 

 

Sittande positioner ett år till är: 

Vice ordförande (Lars Göran Landegren) 

Sekreterare (Mats Sixtensson) 

Styrelseledamot (Joakim Thylen) 

Styrelseled.suppl. (Christoffer Johansson) 

Revisor (Gunnar Lund) 

Valberedning  (Peter Johansson 1år till) 

Valberedning  (Kjell Johansson 2år till) 
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Vetlanda Rally & Racing Club´s styrelse avger följande verksamhetsbeättelse för perioden 
 
Styrelse och förtroendevalda 
Ordförande Thomas Jansson 

Vice ordförande Lars-Göran Landegren 

Sekreterare Mats Sixtensson (Fadder RB) 

Vice sekreterare Emma Fransson 

Kassör Anneli Thylén 

Styrelseledamöter Ronny Erlandsson (Fadder Rally) 

  Joakim Thylen (Fadder Folkrace) 

Styrelseledamöter, suppleanter Anders Billred 

  Christoffer Johansson 

Revisorer Johan Lenegård 

 Gunnar Lund 

 

Kontaktkommitér 

Rally Marielle Erlandsson  

 K-A Karlsson 

 Daniel Johansson 

 Andreas Friman  

Folkrace/Rallycross Peter Johansson 

  Frida Svensson-Stålknapp 

 Simon Johansson 

 Patrik Johansson 

Radiostyrd bilsport Mats Sixtensson 

 Lars-Åke Rickard 

 Ander Billred 

 Johannes Praag 

Bana / Drift - 

 

Vagnboks ansvariga Thomas Jansson 

Banchef Nitro Arena Mats Sixtensson 

Miljöansvariga Joakim Thylen 

  

IT-ansvariga Mats Sixtensson 

 Anders Billred 

  

Utökat ansvar FB Marielle Erlandsson 

 K-A Karlsson  

Valberedning Lars-Åke Rickard  

Peter Johansson 

Kjell Johansson  
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  Valberedningens förslag 

 
 

Val av ordförande för årsmötet 

Valberedningens förslag är : Thomas Thylén 

Val av sekreterare för årsmötet 

Valberedningens förslag är : Mats Sixtensson 

Val av justerare, tillika rösträknare samt upprättande av röstlängd 
Väljs på mötet 

Val av ordförande för en tid av ett år 

Valberedningens förslag är : Thomas Jansson 

Val av vice sekreterare för en tid av två år 

Valberedningens förslag är : Emma Fransson 

Val av kassör för en tid av två år 

Valberedningens förslag är : Annelie Thylén 

Val av styrelseledamot för en tid av två år 

Valberedningens förslag är : Oscar Almqvist 

Val av styrelseledamot suppleant för en tid av två år 

Valberedningens förslag är : Anders Billred 

Val av en oberoende revisor för en tid av två år 

Valberedningens förslag är : Johan Lenegård 

Val av kontakt kommitteér för en tid av ett år 

Rally / Folkrace / Radiostyrd bilsport / Drift bana 
Valberedningens förslag är :  

 Rally:   Marielle Erlandsson, Robert Bertilsson 

 Folkrace:   Peter Johansson, Frida Svensson-Stålknapp 

   Simon Johansson och Patrik Johansson 

 Radiostyrd Bilsport:  Mats Sixtensson, Lars-Åke Rickard, Anders Billred och 

   Johannes Praag 

 Drifting:   - 

Val av ban-chef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år 

Valberedningens förslag är : Mats Sixtensson 

Val av Miljöansvariga för en tid av ett år 

Valberedningens förslag är : Annelie Thylén, Joakim Thylén 

Val av IT-ansvariga för en tid av ett år 

Valberedningens förslag är : Mats Sixtensson och Anders Billred 

Val av valberednings ledamot för en tid av tre år 
Förslag mottages på årsmötet 
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Rally 
Vetlanda Rally & Racing Club har under 2016 varit medarrangör i Midnattssolsrallyt, där vi hade två sträckor som vi 

tagit fram för denna tävling. Vi har även hjälpt till med bemanning vid mål- och stopplinje åt Gränna MK på 

Polkatrofén, åt Ryds MK på TingsRyd Rallysprint, samt med bemanning åt Skillingaryd MK på Skilling 500. 

Vi vill tacka alla nya och gamla förare som är goda ambassadörer för Vetlanda Rally & Racing Club, som gör ett 

mycket gott jobb ute på fältet. Ingen nämnd, ingen 

glömd!  

Vi vill även tacka alla de funktionärer som ställt 

upp och stöttat rallykommittén i deras arbete före 

och under tävling. Tack alla för era fina insatser 

under året 2016.  

Rallykommittén har ännu inte sett över 

möjligheterna till att kunna utse en klubbmästare i 

rally, detta då vi inte kommit fram till vilka 

kriterier som skall gälla. 

Vi hoppas på och önskar alla ett gott år 2017. 

 

//Rallykommittén  

 
 

 

Folkrace  
Under 2016 års säsong har det blivit en del tävlingar för våra förare. Resultaten har varit blandade där bilarna försvunnit 

på löpande band. Vi hade till säsongen fått in massa nya förare som kört galant. Det bästa resultat stod Per Fornander 

för som sopade banan med alla och slog till med en vinst i hemmatävlingen. Även vår veterankung Kjell Johansson slog 

till med ett bra resultat där han kammade hem en 

fin 3:e plats i C-finalen på semesterracet. Simon 

och Patrik Johansson slog också till med ett bra 

resultat när de vann B-finalen på partävlingen i 

Vimmerby.  

Den 8-9 Juli anordnade vi den årliga 

bilspeedwayen på Vetlanda motorstadion, det var 

en tävling med mycket publik och vi hade ett stort 

startfält på både fredagen och lördagen. Vi hade 

tio hemmaförare som ställde upp i årets tävling. 

Att ta sig till finaler lyckades Per Fornander, Kim 

Bergström och Linus Stigsson där Kim kom 4:a i 

A-finalen och Linus 5a i B-finalen och som 

tidigare nämnt segrade Per Fornander.  

Så nu vill folkracekommittén tacka alla som hjälpt 

till att genomföra denna tävling och vi blickar nu 

mot 2017 års säsong, där vi hoppas det gasas lika mycket som 2016.  

//Folkracekommittén  
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Radiostyrd bilsport 
 
Det har tränats och tävlats som vanligt på Nitro Arena,  klubben 

har arrangerat en deltävling i SydCupen som kördes den 14 maj med 37 startande  

vilket vi anser som helt godkänt även om vi hade hoppats på några fler. 

Vi har även haft några "prova på" kvällar där nyfikna har fått testa hur det är 

att ratta radiostytrda bilar på en bana, planen är att detta ska fortsätta och våra 

förhoppningar är att detta ska hjälpa till att fånga upp fler aktiva. 

 

Under året har vi också avyttrat en förrådsbod och en kioskbyggnad som vi kan säga sjöng 

på sista versen och som ersättning för dessa två byggnader har en ny liten friggebod satts 

på plats som under vårkanten ska fixas till och fungera som kiosk i framtiden. Vi planerar 

även för en liten ombyggnad av banan för att skapa lite nyheter. 

2017 kommer bjuda på en Sverigecup i maj och en Sydcup i september, så vi ser fram mot 

att mötas på Nitro Arena! 

 

// RB-kommittén  

 

 

 


