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Kallelse 

 
Härmed kallas du/ni till Vetlanda Rally & Racing Clubs ordinarie årsmöte som hålls 
Söndagen den 29  mars 2015 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola 
 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 22 mars 2015, skickas till 
Mats Sixtensson, Gillesvägen 21, 574 41 Vetlanda. 
 

Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla. 
 

Varmt välkomna! 
 

     // Styrelsen 
 
 
 

Medlemsavgifter för 2015 
 

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 2016 

§13 Val av ordförande för en tid av ett år 
§14 Val av vice sekreterare för en tid av två år 
§15 Val av kassör 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 vagnboks ansvarig(folkrace) för en tid av ett år 
§22 Val av Miljöansvariga för en tid av ett år 
§23 Val av IT-ansvariga för en tid av ett år 
§24 Val av valberednings ledamot för en tid av tre år 
§25 Nästa klubbmöte 

§26 Miljöförklaring 

§27 Firmatecknare 

§28 Övriga frågor 
§29 Mötets avslutande 

 
Sittande positioner ett år till är: 

Vice ordförande (Per Ottosson) 
Sekreterare (Mats Sixtensson) 
Styrelseledamot (Joakim Thylén) 
Styrelseled.suppl. (Christoffer Johansson) 
Revisor (Nils-Göran Rösberg) 
Valberedning  (Peter Johansson 1år till) 
Valberedning  (Lars-Åke Rickard 2år till) 
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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 
Valberedningens förslag är : Ronny Erlandsson & Per Ottosson- 

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 : Ronny Erlandsson 

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 : Lars-Erik Tillman 

Val av kontakt kommitteér för en tid av ett år 

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

 Rally:   Marielle Erlandsson, K-A Karlsson och   
   Daniel Johansson 

 Folkrace:   Peter Johansson, Frida Svensson-Stålknapp 
   Robin Lindkvist och Patrik Johansson 
 Radiostyrd Bilsport:  Lars-Åke Rickard, Anders Billred och 
   Johannes Praag 
 Drifting:   Mattias Carlsson, Simon Wahlström och 
   Anton Pettersson 
Val av ban-chef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år 
Valberedningens förslag är : Mats Sixtensson 

Val av vagnboks ansvarig(folkrace) för en tid av ett år 
Valberedningens förslag är : Vakant 
Val av Miljöansvariga för en tid av ett år 
Valberedningens förslag är : 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 
Valberedningens förslag är : Peter Johansson 
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Vetlanda Rally & Racing Club´s styrelse avger följande verksamhetsbeättelse för perioden 
 
Styrelse och förtroendevalda 

Ordförande Thomas Jansson 
Vice ordförande Per Ottosson  (Fadder Rally) 
Sekreterare Mats Sixtensson (Fadder RB) 
Vice sekreterare Emma Fransson 
Kassör Anneli Thylén 
Styrelseledamöter Ronny Erlandsson 
  Joakim Thylen 
Styrelseledamöter, suppleanter Anders Billred 
  Christoffer Johansson 
Revisorer Lars-Erik Tillman 
  Lars-Göran Rösberg 
 
Kontaktkommitér 
Rally K-A Karlsson 
 Marielle Erlandsson 
 Bengt Karlsson 
 Daniel Johansson  
Folkrace/Rallycross Simon Johansson 
  Peter Johansson 
 Christian Sandwall 
 Patrik Johansson 
Radiostyrd bilsport Lars-Åke Rickard 
 Ander Billred 
 Johannes Praag 
Bana / Drift Mattias Carlsson 

Simon Wahlström 
Anton Pettersson 

Vagnboks ansvariga Thomas Stein  
 Thomas Jansson 
Banchef Nitro Arena Mats Sixtensson 
Miljöansvariga Cristian Sandwall 
 Joakim Thylen 
IT-ansvariga Anders Billred 
 Mats Sixtensson 
Utökat ansvar FB Marielle Erlandsson 
 K-A Karlsson  
Valberedning Ulla Salomonsson 

Peter Johansson 
Lars-Åke Rickard 
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Vetlanda Rally & Racing Club 2014 
 

Man kan mycket väl ta fram de slutna orden ”tiden går så fort”  och ja, det gör den verkligen. Redan är det 
dags för en ny säsong och börja med ett årsmöte. 
 
Det har åter varit ett aktivt år för klubben vad det gäller att arrangera tävlingar i Rally, Folkrace och 
Miniracing och naturligtvis ett stort tack till alla som hjälpt till att göra detta möjligt, klubben har fortsatt gott 
rykte runt omkring när det gäller att arrangera tävlingar vilket vi självklart ska vara mycket stolta över. 
 
En ny sektion har också bildats under året och det är Bana/Drift där klubben har välkomnat dess utövare med 
målet att tillsammans kunna hitta en plats där denna gren kan hålla till. 
 
Den blivande klubblokalen lyftes på plats i form av de moduler som tidigare inhandlats och planen var att 
detta skulle bli en flerstegsraket och att vi skulle bygga så snart vi hade en ekonomi som tillät detta men då vi 
under den senare delen av året blev tilldelade det sökta bidraget från Arvsfonden kunde vi kicka igång bygget 
med full kraft en bit in på det nya året och planen är att den ska stå klar till sommaren. Detta kommer att bli en 
bra möjlighet för klubben att utveckla verksamheten. 
 
Vi ser alla fram emot att än en gång ha en egen lokal att mötas i! 
 
Väl mött under 2015 års aktiviteter!  
 
//Styrelsen 
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Rally 
I rally så har vi under 2014 varit medarrangörer i SSR och Ryds MK med bemanning av en sträckasamt på Nässjö MK:s 
Novembersköld med en sträcka samt på Nässjörundan där vi skötte ett mål.Själva har vi arrangerat  SSRC finalen som 
blev  i tävlandes ögon ett mycket lyckat arrangemang. Vi har även 
arbetat med förberedelserna av Rally Småland. Våra nya förmågor i 
rallykommitten och dess närhet har utvecklats mycket i sina roller som 
funktionärer vilket bevisats genom säkerhets och banfunktionärer. 
Vi har däremot heller inte under 2014 utsett någon klubbmästare i rally 
vilket vi framgent behöver se över och vilka regler som gäller för det. 
 
Tävlande för klubben under säsongen har varit Claes Engwall, Andreas 
Friman, Per-Ola Thörnberg, Robert Bertilsson, Håkan Ottosson, Robin 
Thörnberg, Oscar Almkvist, Mikael Franzen och Stefan Ottosson. 
Stefan Ottosson har deltagit i SSRC med en total 6:e plats i 
prispottslistan. Samt en total andra plats i klass 7 i SSRC grupp-E elit. 
Samt 2 plats i Smålands Cup i grupp-E A-förare. 
Claes Engwall 8 plats i klass 6 4WD i SSRC.Samt en 3 plats i Smålands DM 4wd. 
Robert Bertilsson grupp-F b-förare 11plats i Smålandscupen. 
Håkan Ottosson grupp-E c-förare 5plats i Smålandscupen. 
Robin Thörnberg ungdom 5plats i Smålandscupen. 
 
Rallykommitén  
via Per Ottosson 
 

 
Folkrace  
Under 2014 års säsong har det blivit en del tävlingar för våra förare. 
Peter och Patrik Johansson har kört hela 9 tävlingar med blandade 
resultat. Men bäst resultat lyckades Patrik som bäst kom 2a i A-finalen i 
Mållilas 2 dagars tävling. Peter lyckades också ta sig till final i 
Oskarshamn där han slutade 3a i D-finalen som bäst. 
 
Den 27-28 juni anordnade vi den årliga bilspeedwayen på Vetlanda 
motorstadion. Det var en tävling med mycket publik trots att det regnade 
till och från på fredagen och vi hade ett stort startfält på både fredag och 
lördagen. Klubbens bästa resultat stod Patrik Johansson för som drog 
ihop 13 poäng under fredagen och var först att missa final. 
 
Så nu vill folkracekommittén tacka alla som hjälpt till att genomföra 
denna tävling. Så nu blickar vi framåt mot 2015 års säsong. 
 
Folkracekommittén  
via Patrik Johansson 
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Radiostyrd bilsport 
Säsongen börjde med att en hoppkombination byggdes om till att 
vara lite mer utmanande, det visade sig att vi fick justera denna i 
omgångar för att till slut hitta en bra utformning. 
 
I strålande väder avgjordes deltävling 2  av Sydcupen under 
lördagen den 17 maj på Nitro Arena, startfältet var fullt till sista 
plats vilket innebär 60 startande i Nitroklassen och 12 startande i 
elklassen. I Nitroklassen tog sig Carl Sixtensson och Anders Billred 
till A-finalen där Carl tog en 3:e plats efter en säker körning under 
den 30 minuter långa finalen, i sin semifinal kunde han vinna trots 
ett motorstopp precis före första tankningen. Anders gjorde också en 
jättefin körning i semifinalen men lite småmissar i finalen gorde att 
han halkade ner några placeringar men båda Vetlandaförarna var 
nöjda över att ta sig till final i det tuffa och 60 man starka startfältet. 
 
Den 20 September var det dax för årets KM och tyvärr så var det 
väldigt tajt i tävlingkalendern under hösten vilket bidrog till att 
startfältet blev lite lågt men de som deltog hade en trevlig dag med 
mycket racing och till slut kunde Anders Billred åter kliva högst 
upp på pallen och titulera sig som klubbmästare före Lars.Åke 
Rickard och Mats Sixtensson som gjorde ett inhopp istället för Carl 
som hade förhinder.  
 
Ett trevligt inslag under året var de ett glatt svensexe-gäng 
som testade  Nitro Arena och en av klubbens bilar, klubben har för övrigt fyra stycken bilar som används i 
”prova på”  syfte. 
 
Ett stort och varmt Tack till alla som har hjälpt till på Vetlanda Nitro Arena under 2014! 
 
RB-sektionen via  
Mats Sixtensson 
 
 

Drifting 
 
Året 2014 är drifting ett ökande intresse bland bilfolket. Därför 

sattes en grupp med driftingintresserade grabbar ihop för att bygga 

vidare på ett tidigare avsvalnat arbete med ett körområde inom 

vetlandas närområde. 

Som sagt är projektet under uppbyggnad men möte med olika 

myndigheter är pågående och undersökningar om mångsidighet 

gällande tävlingsformer och utnytjande av området är i full gång.  

Drift - sektionen via 
Mattias Carlsson 
 


