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Kallelse 
 

Härmed kallas du/ni till Vetlanda Rally & Racing Clubs ordinarie årsmöte som hålls 
Lördagen den 14 mars 2020 kl.15.00 

Plats: Vetlanda Rally & Racing's klubbstuga, Valhallavägen 40, 574 34 Vetlanda. 
 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8/3, 2020, och postas till 
Carola Dahl, Fondstigen 7, 574 39 Vetlanda eller till mailas till dahl33@spray.se 

  
Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla.  

 
Varmt välkomna! 

 
// Styrelsen 

 
 
 

Medlemsavgifter för 2020 
 

Familjemedlemskap – 350kr 
Ungdomar upp till 18år ingår i familjekort 

 
Enskild medlem – 250kr 

Ungdom upp till 20 år – 100kr. 
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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 2021 
§13 Val av Ordförande för en tid av ett år 
§14 Val av Vice Ordförande för en tid av endast ett år för att korrigera så 

att det ej sammanfaller med val av kassör 
§15 Val av kassör samt GDPR-ansvarig för en tid av två år 
§16 Val av sekreterare för en tid av två år 
§17 Val av Styrelseledamot för en tid av två år 
§18 Val av Styrelseledamot suppleant för en tid av två år 
§19 Val av en oberoende revisor för en tid av två år 
§20 Val av kontaktkommittéer för en tid av ett år 

Rally / Folkrace / Radiostyrd bilsport / Drivers open 
§21 Val av banchef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år 
§22 Val av Miljöansvariga för en tid av ett år 
§23 Val av utbildningsansvarig för en tid av ett år 
§24 Val av IT-ansvariga för en tid av ett år 
§25 Val av pressansvarig i styrelsen för ett år 
§26 Val av valberedningsledamot för en tid av tre år 
§27 Miljöförklaring 
§28 Firmatecknare 
§29 Övriga frågor 
§30 Nästa klubbmöte 
§31 Mötets avslutande 

 
Sittande positioner ett år till är: 
Vice Sekreterare (Martina Gunnar) 
Styrelseledamot (Oskar Almqvist) 
Styrelseled.suppl. (Anders Billred) 
Revisor (Johan Lenegård) 
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Valberedning  (Erik Karlsson 1år till) 
Valberedning  (Urban Dahl 2år till) 

 
Vetlanda Rally & Racing Club:s styrelse avger följande verksamhetsberättelse för 
perioden. 

 
Styrelse och förtroendevalda 
Ordförande Thomas Jansson 
Vice ordförande Lars-Göran Landegren 
Sekreterare Carola Dahl 
Vice sekreterare Martina Gunnar 
Kassör Anneli Thylén 
Styrelseledamöter Joakim Thylén 
 Oscar Almqvist 
Styrelseledamöter, suppleanter Kjell Thylén 
 Anders Billred 
 Revisorer Gunnar Lund 
 Johan Lenegård 
 
Kontaktkommittéer 
Rally Robert Bertilsson 

Emil Friman  
Robin Thörnberg 
Jan Gustavsson 

  
Folkrace/Rallycross Peter Johansson 
  Frida Svensson-Stålknapp 
 Joakim Thylén 
 Kim Bergström 
 
Radiostyrd bilsport Anders Billred 
 Mats Sixtensson 
 Torbjörn Andersson Lund 
 
Drivers Open Mikael Franzén 
 Conny Lindén 
 Linda Wilhelmsson 

 
Banchef Nitro Arena Mats Sixtensson 
Miljöansvariga Anneli Thylén 
 Izabella Thylén 
IT-ansvariga Mats Sixtensson 
Utbildningsansvariga Anneli Thylén 
 Thomas Jansson 
Pressansvarig Thomas Jansson 
Valberedning Fredrik Sjöstrand 
 Erik Karlsson 
 Urban Dahl  
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Rally 
Ett spännande år har gått! Både med framgångar & motgångar i rallyt. Vissa har varit land och rike runt. Prövat nya 
saker, nya bilar & ökat tempo. 
Elinor Thörnberg har bl.a det åkt med Hampus Wallin i bilsport rallycup. Åke Kjellgren i SSRC där dom hamnade på 5e 
placering & 3:a i Smålands dm. Elinor provade även att läsa cemoni noter åt Patrik Fredriksson. 
Planer inför 2020 är att åka mer med Hampus Wallin. Samt vara inhoppare på olika strötävlingar. 
 
Emil Friman körde SSRC & bilsport rally cup. Han slutade på 1a placering på ssrc och även i Smålands dm. 
Bilsport rallycup slutade med en 2a placering. Totalt 10st 1:a placeringar och 4st 2:a placeringar av 14 st tävlingar. 
Och han har klassat upp sig till C-förare. Emil har haft med sig Timmy Bernsson (Wäxjö mk) , Jörgen Samuelsson 
(Älmhult mk) och även Robin Thörnberg har hoppat in en gång. Planer inför 2020 är att försöka klassa upp sig till B-
förare och köra SSRC som B-förare. Samt köra mera notade tävlingar. 
 
Hampus Wallin körde bl.a E-cupen, Bilsport rallycup & någon notad tävling. E-cupen satt Robin Thörnberg jämte 2 
tävlingar & syster Elinor Thörnberg satt jämte övriga tävlingar. Han slutade på en 2:a placering i Bilsport rallycup, och 
även klassade han upp sig. Så han är numera B-förare. Hans planer inför 2020 är att åka SSRC med Elinor, samt 
försöka åka så många tävlingar i E- cupen som möjligt. 
 
Urban Borg hade en seg start med rallyt 2019. Men tillslut kom han igång där han bl.a åkte några tävlingar i SSRC, 
Bilsport rallycup och någon strö tävling här och där. Bisittare var Marika Andersson. 
Dom planerar även ett samarbete i år där SSRC är inplanerat. Planer inför 2020 är att vinna allt som går vinna. 
Och åka små tävlingar. Han vill gärna åka en SM tävling.  
 
Marika Andersson har hoppat runt lite bland åkarna. Hon har bl.a åkt med Bernt Holgersson, Simon Johansson, Urban 
Borg & självklart Robin Thörnberg. Planer inför 2020 är att åka så mycket som möjligt för att få bra erfarenhet och bli en 
säker co driver. 
 
Robin Thörnberg körde 2 tävlingar med sin nybyggda volvo 240. Första tävlingen slutade han på en 3:e placering med 
bara någon sekund upp till 1a placering, han har haft ca 1 års uppehåll pga bilbygge. 
2a tävlingen slutade inte lika bra med ett väldigt odramatiskt rull, som slutade med mycket jobb med bilen. 
Hans planer är att bli klar med 240in och komma tillbaka i sitt gamla tempo. 
 
Stefan Ottoson har kört sin vw golf mk4 grupp E tillsammans med Sofie Adolfsson som codriver (Nässjö MK). Dom 
körde 4 tävlingar i SSRCs grundserie där dem lyckades vinna A-B förare grupp E i de tävlingarna och tack vare det 
kvalade dom till SSRC-finalen. Väl där kunde Sofie inte åka med, men Stefans gamla klasskompis Robert Norss åkte 
med istället (Höglandets MS). Där lyckades dem vinna även finaltävlingen och kan titulera sig mästare i grupp E i 
SydSvenska RallyCupen. Som avslutning på säsongen körde Stefan och Sofie Novemberskölden. Där dem vann klass 
som snabbaste grupp E bil i tävlingen. 
 
En liten sammanställning av några aktiva i klubben. Nu satsar vi alla på ett spännande och fartfyllt år 2020! 
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Folkrace  
Nu är 2019 års säsong över och det har blivit en del tävlingar körda för våra chaufförer. Som tidigare år har 
det anordnats en smålandscup där det i år var ett gäng förare som körde hela cupen. Där lyckades våra 
veteraner placera sig bäst med Kjell Johansson på en 5:e plats och Urban Dahl på en 9:e plats. Vi hade även 
ett gäng förare som tog båten över till Gotland och körde Gotlands festivalen. 
 
5-6 juni anordnade vi Bilspeedwayen på Vetlanda motorstadion. På fredagen kom det hela 2950 stycken 
åskådare, de fick äran att se vår egna hemmaförare Kim bergström köra hem en fin förstaplats i A-finalen.    
Så nu vill folkracekommittén tacka alla som hjälpt till med att anordna bilspeedwayen och alla andra 
evenemang och utställningar som vi varit med på. Så med detta sagt blickar vi framåt på säsongen 2020 där vi 
hoppas att det gasas lika mycket på som 2019. 
 
Folkracekommittén via Peter Johansson         

   

  

 
Radiostyrd bilsport 
Under 2019 hade vi ingen tävling på Vetlanda Nitro Arena. Men det har varit full aktivitet ändå. 
Vi har under året försökt vara aktiva på de utsatta träningarna och ta hand om nyfikna och nybörjare. 
Det har varit några stycken nya som har kört och vi hoppas de fortsätter detta år. 
På tävlingarna har vi varit väl representerade i både SM-serien och mittsvenska cupen då vi har många 
medlemmar som bor i Mönsterås och Kalmar. 
Året avslutades med att 3st från klubben tillsammans med över 20st andra svenskar åkte ner till södra 
Tyskland och körde EM för 40+. 
Nu blickar vi framåt mot 2020 där vi ska försöka ha lite mer prova på aktiviteter på banan. 
 
Radiostyrda sektionen genom  
Anders Billred 
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Drivers-Open 
Nytt år och nya möjligheter! 
2019 var året då Drivers-open gick från en ”provapåsport ”till att ingå i SBF:s Enkel bilsport och räknas som 
tävlingsgren. 
 
Detta möjliggjorde då att vi fick andra möjligheter att kunna tävla i serie/cup, vilket jag tyckte man skulle spinna 
vidare på, så jag tittade på att ordna en sponsrad cup med lite fina priser som morot i cupavslutningen. Jag ville även 
att cupen skulle få den effekten att fler skulle börja åka denna enkla tävlingsgren och se möjligheten att komma intill 
motorsporten. Även att få se hur enkelt det kan vara att få möjlighet att köra denna enkla motorsport och få fler 
klubbar fatta intresse för att ordna tävlingar. 
Det resulterade i att 6st klubbar ordnade 1 deltävling var. Intresset blev större och större för cupen för varje tävling 
som gick under året. Vid Varbergs sista deltävling tror jag vi var 65-70st som åkte, så det var mycket roligt att se att 
intresset utvecklade sig. 
Det blev extra tydligt då prisutdelningen var över, då kom direkt frågan om det blir en cup även 2020, och då vi redan 
skapat alla förutsättningar för att fortsätta så bestämdes det direkt att jag och Andreas Carlsson kör vidare även under 
2020 i en förenklad form utan huvudsponsor. 
 
Vi har även i år haft bra med framgångar inom klubben där vi i princip alltid haft någon tävlande från klubben med 
på prispallen i någon av alla ordnade tävlingar. 
Då skrivande person har haft ett helt år utan nån pallplats med endast sjätte/sjunde placering av resultat i klassen hela 
tiden, kommer det i år göras ordentlig upprustning på materialet för att utesluta om det är skit bakom ratten eller inte 
;-) 
 
Vi hade planerat för två tävlingar under året som varit, men av olika anledningar blev vi dock tvungna att stryka 
hösttävlingen. 
Vi har även sökt två tävlingar för 2020, med eventuell ny tävlingsplats på gång då det kommit önskan från dem 
tävlande åkarna med lite variation av bana, så detta jobbas det nu för fullt med. 
 
//Drivers-open sektionen genom 
Mikael Fransén 
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Vetlanda Rally & Racing Club 
 

Ännu ett år har försvunnit förbi i racerfart, en hel del har vi i klubben 
ändå hunnit med.  

  
År 2019 annonserades tidigt inom klubben som ett babyboom år, 
flertalet medlemmar utökade familjerna med småttingar. I samband 
med detta valde styrelsen att investera i en liten barnhörna med 
leksaker och pyssel för lite större barn och även liten barnstolar för de 
allra minsta. Barnhörnan är fortfarande lite under konstruktion men 
kommer färdigställas under året. Nytt vägghängt vitrinskåp ska 
investeras i så att både framtiden i form av barnen och våra fina 
historiska artefakter får plats i vår fina klubbstuga.  
 
Andra investeringar i form av spelstol, spelkonsol och även spel har gjort för att kunna 
genomföra spelkvällar samt turneringar i framtiden. Ytterligare inköp inom detta område 
planeras för att skapa ett virtuellt spelrum i klubbstugan med förhoppningsvis plats för två 
spelare så tanken är ytterligare spelstol och skärmar och eventuellt möbler för åskådare.  
  
Under Vetlanda-Festen fanns klubben liksom tidigare år representerad invid torget.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi valde i år även att delta under julmarknaden genom att genomföra ett lotteri, 
medlemmar turades om att bemanna ståndet och flertalet vinster delades ut till både stora 
och små i form av gosiga gosedjur.  
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Vi syntes även under ”lördag i parken” i folkets park, där kunde 
man testa på radiostyrt och vi ställde även ut lite bilar. En dag med 
fint väder och många glada besökare!  
 
Vi har även under början av 2020 ställt ut lite bilar vid Boro hallen 
då förfrågan om detta dök upp vid derby mot Sävsjö. 
Vidareutveckling och eventuellt fortsatt samarbete kring liknande 
tillfällen skall kollas upp mer framöver.  
 
 
 

 
 
 

Bilspeedway kördes i vanlig ordning i juli, och återigen med en fantastisk insats från 
klubbens medlemmar. Tävlingsdagarna går snabbt över, men det ligger ett gediget arbete 
bakom. Det vackra vädret gjorde sitt, och publiksiffran hamnade på strax över 3000 
betalande besökare! Extra roligt var det ju att vår egna Kim Bergström kammade hem 1:a 
plats i A-finalen! 

 
Under året har det varit 10 klubbmöten, 11 styrelsemöten, inklusive ett konstituerande och 
dessutom ett årsmöte. Klubbens medlemmar har varit representerade på Smålands BF:s 
årsmöte, samt utbildningar inom tävlingsledning för både Folkrace och Rally, men inte 
minst så är det många aktiva tävlande! Både på svensk mark, men också utomlands.  
 
Under 2020 planerar klubben återigen tävlingar inom såväl radiostyrd bilsport, folkrace, 
rally och inte minst drivers open.  
 
Vi i styrelsen ser fram emot 2020, med fortsatt arbete för att förvalta den fina 
sammanhållning, delaktighet och trevliga stämning som vi har i klubben.  
Att vara en samlingsplats för alla som har ett motorsportintresse, det är ett tydligt mål. Och 
som vanligt, det finns ingen klubb utan dess medlemmar, vilket vid årsskiftet 2019/2020 
var 205st!  

 
Vi ses i rallyskogen, på banorna runt om i landet, och inte minst i vår härliga klubblokal.  
 
Väl mött! 
 
//Styrelsen 
 

 


