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Kallelse 

 

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

Söndagen den 20 mars 2016 kl.15.00 Plats: Vetlanda Rally & Racing's klubbstuga 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 27/2  2016, skickas till 

Mats Sixtensson, Gillesvägen 21, 574 41 Vetlanda. 

 

Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla. 

 

Varmt välkomna! 

 

     // Styrelsen 

 

 

 

Medlemsavgifter för 2016 

 

Familjekort   250kr/år 

 Ungdomar upp till 18år ingår i familjekort 

 

Enskild medlem  200kr/år 

Ungdom upp till 20år  50kr/år 



 

 

 

 
 
Vetlanda Rally & Racing Club  
www.vetlandarrc.se 

 

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 2017 

§13 Val av ordförande för en tid av ett år 

§14 Val av Vice ordförande för en tid av två år 

§15 Val av 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 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: 

Kassör (Anneli Thylén) 

Vice Sekreterare (Emma Fransson) 

Styrelseledamot (Ronny Erlandsson) 

Styrelseled.suppl. (Anders Billred) 

Revisor (Johan Lenegård) 

Valberedning  (Lars-Åke Rickard 1år till) 

Valberedning  (Peter 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 Per Ottosson  (Fadder Rally) 

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 Gunnar Lund 

 Johan Lenegård 

 

Kontaktkommitér 

Rally K-A Karlsson 

 Marielle Erlandsson 

 Daniel Johansson 

 Andreas Friman  

Folkrace/Rallycross Peter Johansson 

  Frida Svensson-Stålknapp 

 Robin Lindkvist 

 Patrik Johansson 

Radiostyrd bilsport Lars-Åke Rickard 

 Ander Billred 

 Johannes Praag 

Bana / Drift Mattias Carlsson 

Simon Wahlström 

Albin Svensson 

Vagnboks ansvariga Thomas Jansson 

Banchef Nitro Arena Mats Sixtensson 

Miljöansvariga Joakim Thylen 

 Conny Rundblad 

IT-ansvariga Anders Billred 

 Mats Sixtensson 

Utökat ansvar FB Marielle Erlandsson 

 K-A Karlsson  

Valberedning Ulla Salomonsson 

Lars-Åke Rickard  

Peter Johansson 
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Vetlanda Rally & Racing Club 2015 
 

Året som gått har verkligen varit full med aktiviteter på många olika plan, i början av året arbetades det febrilt 

på klubbstugan och innuti börjar det bli riktigt fint. När vi sedan började komma in i tävlingssäsongen fick vi 

dra ner på arbetstakten på bygget för att ägna oss mer åt våra verksamheter.  

 

Klubben har ju under året sedvanligt arrangerat bilspeedway vilket kräver en gedigen insats av våra 

medlemmar vilket resulterade i ett lyckat arrangemang med många glada deltagare och framför allt en stor 

publik. På rallysidan har det arrangerats Rally Småland vilket även det har krävt många timmar av planering 

och förberedande som senare mynnade ut i ännu ett lyckat arrangemang där klubben än en gång utmärker sig 

för ett bra rally med mycket publik ute i skogarna. På Nitro Arena har det körts tre tävlingar under året en 

Sydcup, en Sverigecup och ett öppet KM och samtliga arrangemang har flutit på bra med nöjda deltagare som 

gladeligen återkommer år efter år till klubbens fina anläggning för radiostyrda OR bilar. 

 

När vi nu går in i ett nytt år känns det som bitarna börjar falla på plats och med nya friska tag kommer vi 

säkert få se klubbstugan stå klar under året. 

Styrelsen vill passa på att tacka för de fina insatser som gjorts under året och att vi fortsätter att stärka 

klubbens goda rykte när det gäller både tävlande och att göra bra arrangemang i de grenar vi representerar. 

 

Väl mött under 2016 års aktiviteter!  

 

//Styrelsen 
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Rally 
 

Under 2015 har Vetlanda Rally & Racing Club varit 

medarrangör i Rally småland, hjälpt till med bemanning av en 

sträcka i Skillingaryd MK på SSRC Finalen, samt med 

bemanning på Nässjö MK´s Novemberskölden. Vi har även 

påbörjat ett samarbete med Kungliga Automobil Klubben 

gällande Midnattsolsrally 2016.  

Rallykommittén har ännu inte sett över möjligheterna till att 

kunna utse en klubbmästare i rally, eftersom vi inte kommit fram 

till vilka kriterier som skall gälla.  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! Tack för era fina insatser 

under verksamhetsåret 2015.   

Vi hoppas på och önskar alla ett gott år 2016.  

 

Rallykommittén via 

Karl-Anders Karlsson & Marielle Erlandsson 

 

Folkrace  
Under 2015 års säsong har det blivit en del tävlingar för våra 

förare. Resultaten har varit blandade där Frida Svensson 

Stålknapp körde till sig en 6e plats i B-finalen i Ulricehamn. 

Peter Johanssons bästa resultat 2015 blev en 3e plats i D-finalen 

i Oskarshamn. Simon Johansson återupptog karriären efter 5års 

vila och körde ett antal tävlingar, i slutet av säsongen slog han 

till med sitt bästa resultat detta år, i Nässjö där han kom på en fin 

2a plats i A-finalen. Även Patrik Johansson körde en del tävlingar i år där han körde sin bästa tävling på 

hemmabanan i Vetlanda och slog till med en härlig 2a plats i A-finalen. Sedan har vi klubbens veteran Kjell 

Johansson som rattade till sig en 3e plats i C-finalen på semesterracet i Vimmerby efter mycket fajt.  

Detta år anordnades även ett klubbmästerskap för våra folkrace åkare, där klubbens gamla folkrace räv Ronny 

Karlsson gjorde comeback, som vanligt körde han som att han hade stulit grejorna. Det var en tillställning 

som anordnades samtidigt som Nässjö mk hade sin RS tävling. Den som gick segrandes ur denna batalj var 

Simon Johansson. Det var även en dag där övriga klubbmedlemmar anslöt sig, för att både heja på och umgås 

och grilla korv.    

Den 27-28 juni anordnade vi den årliga bilspeedwayen på 

Vetlanda motorstadion. Det var en tävling med mycket publik 

och vi hade ett stort startfält på både fredag och lördagen. Vi 

hade fyra hemma förare som ställde upp i årets lopp. Till final 

lyckades Per Fornander och Patrik Johansson där Per kammade 

hem en 4e plats i C-finalen.  

 

Så nu vill folkracekommittén tacka alla som hjälpt till att 

genomföra denna tävling. Så nu blickar vi framåt mot 2016 års 

säsong, Där vi hoppas få se våra nya folkrace åkare i klubben ut 

åh gasa. 

 

Folkracekommittén via Patrik Johansson 
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Radiostyrd bilsport 
 

Under 2015 var det som vanligt en hel del aktiviteter på 

Nitro Arena oc första tävlingen för året var Sydcupen som 

kördes den 30 maj, alla de 47 deltagarna bjöd på glatt 

humör och fin racing. Tävlingen vanns av Per Carlsson 

och klubbförarna Ander Billred slutade på en fin 6:e plats, 

Christer Oscarsson 8:a, Peter Lundin 13:e, Fredrik 

Svensson 26:a, Robert Holmqvist 32:a, Johannes Praag  

35:a.  

Nästa tävling ut var finalen i Sverigecupen som kördes 29-

30 augusti och lockade 57 förare till start och som vanligt 

så blir det väldigt tajt i resultatsliistan då hela Sverige-eliten samla, Tävlingen vanns av Marcus Sandberg och 

Vetlanda- förarna placerade sig  Carl Sixtensson 19:e, Anders Billred 27:a, Fredrik Svensson 39:a, Johannses 

Praag  47:a, Robert Holmqvist  51:a. 

Årets sista tävling var ett öppet KM som kördes 26 

september och inte mindre än 28 startande njöt av 

höstluften fylld med härlig nitrodoft. Den öppna tävlingen 

vanns av Per Carlsson medans Klubbmästartiteln gick till 

Anders Billred före Fredrik Svensson 2:a och Tord 

Karlsson 3:a,  Lars-Åke Rickard 4:e, Mats Sixtensson 5:a, 

Magnus Bratt 6:a, Peter Lundin 7:a, Robert Holmqvist 8:a, 

Christian Stark 9:a.   

 

Klubben siktar nu mot 2016 där det kommer köras en  

deltävling i Sydcupen 14 maj och ett KM på höstkanten. 

Vi kommer även bygga ihop en digital resultatstavla som 

förhoppningsvis kan premiärvisas till första tävlingen. 

 

Väl mött på Nitro Arena! 

RB-kommiten via Mats Sixtensson 
 

 

 

 


