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Dagordning för
Vetlanda Rally & Racings Clubs årsmöte 2021.

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 2022
13. Val av ordförande för en tid av ett år
14. Val av Vice Ordförande för en tid av 2 år
15. Val av Vice Sekreterare för en tid av 2 år
16. Val av Styrelseledamot för en tid av 2 år
17. Val av Styrelseledamot suppleant för en tid av 2 år
Fyllnadsval av Styrelseledamot suppleant för en tid av 1 år
18. Val av en oberoende revisor för en tid av två år
19. Val av kontaktkommitteer för en tid av ett år
o Rally
o Folkrace
o Radiostyrd bilsport
o Enkel bilsport
20. Val av Banchef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år
21. Val av Miljöansvariga för en tid av ett år
22. Val av utbildningsansvariga för en tid av ett år
23. Val av en IT-ansvarig för en tid av ett år
24. Val av en pressansvarig inom styrelsen för en tid av ett år
25. Val av valberedningsledamot för en tid av tre år
26. Firmatecknare
27. Miljöförklaring
28. Nästa klubbmöte
29. Övriga frågor
30. Mötets avslutande
Sittande positioner, för en tid ett år.
Sekreterare: Carola Dahl
Kassör: Anneli Thylen
Styrelseledamot: Joakim Thylen
Revisor: Gunnar Lund
Sittande positioner för längre tid än ett år.
Valberedning: Urban Dahl (1 år till)
Valberedning: Thomas Thylen (2 år till)

Vetlanda Rally & Racing Club
Under året har det varit 11 styrelsemöten, 8 klubbmöten inklusive ett konstituerande och
dessutom ett årsmöte.
Med tanke på rådande läge med Covid 19 så tog styrelsen beslut att ställa in klubbmötena från
och med 24 november, då regeringen och Folkhälsomyndigheten antog rekommendationer om
att det bara får var högst 8 deltagare på möten och andra sammankomster. Med detta i ryggen
så känner styrelsen att de/vi inte kan säkerställa denna rekommendation, och därför tog beslut
om att ställa in klubbmötena.
En stor investering vi gjort under året är vår fina altan som till största delen byggts av
Fredrik Sjöstrand och Thomas Jansson på ett antal lördagar. Ett otroligt bra jobb av dem och
ytterligare några medlemmar som hjälpt till i mån av tid.

Styrelsen via sekreterare Carola Dahl
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Drivers Open
Precis som för alla andra sporter så drabbades även våran sektion av Covid-19
restriktionerna, vi fick bland annat ställa in våra egna två tävlingar, som inte skulle kunnat
genomförts på nåt tillräckligt säkert sätt, så då fick det bli den utvägen.
Ändå när man tittade tillbaka på året, så har det ändå anordnats 4st tävlingar av 2st
olika klubbar, först ut var Falköping MK, följt av 2st i maj som båda ordnades av
Jönköping MK, sista var i september när Falköping avslutade året, när åter hårdare
restriktioner satte stopp för mer tävlingar det året.
Vi hade fortsatt framskjutna placeringar under alla tävlingarna, det var alltid nån medlem som
var på pallen samtliga tävlingar, så det är skoj att vi kan hålla klubbens fana högt.
Vi har sökt för två tävlingar även 2021, och hoppas på att det ska kunna genomföras.
Det man funderat och reflekterat över en del är väl att det känns som intresset kanske svalnat
en aning nu under detta året, för allt som varit kring covid, men vi får hoppas det kan komma
nåt gott även ur detta, och hoppas det finns ett stort sug när allt lagt sej.
Mvh
Mikael Fransen Drivers-opensektionen Vetlanda RRC
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Rally
Efter förra årets årsmöte kunde ingen ens tänka tanke att det skulle komma en pandemi som
förändrade hela Sveriges nöjesbransch och även idrott inom vår sportgren som vi utövar inom
VRRC. Därför började vi i rallykommitten med att diskutera om att dra i gång att köra en rally
smålandstävling under hösten 2020. Thomas Thylen och Oscar Almqvist bestämde sig för att
ta ansvar över detta, vi kontakt med vägföreningar och tittade på lämpliga vägalternativ och fick
ihop en bra bana med 13 mil totalt varav 6,5 mil SS. Men när vi lämnade in allt detta till
Länsstyrelsen och de hade börjat behandla detta fick vi reda på att skulle vi genomföra denna
tävling så skulle den vara villkorad på så många punkter så det hade inte varit ekonomiskt
försvarbart att genomföra tävlingen. Därför valde vi att ställa in den och skjuta upp den till
kommande år. Men arbetet är ju inte ogjort.
Vi var några som var funktionärer på Novemberskölden som Nässjö MK genomförde mot alla
odds.
Några tävlingsresultat från dem som utövar rallysporten har vi inte fått till vår kännedom.
Rallykommitten via Thomas Thylen

Folkrace
2020 var året som inte riktigt blev som vanligt. Det har varit många inställda tävlingar och
köraktiviteten bland våra förare har därmed gått på sparlåga. Istället har det nog varit desto mer
aktivitet och byggts bilar hemma i garagen inför kommande säsonger.
Alla tävlingar var dock inte inställda. Målilla MK körde tävling lördagen den 8 augusti. Jonas
Blomstrand körde där till sig 11 poäng. Urban Dahl körde till sig 9 poäng och tog sig därmed till en
C-final i mix-klassen där han körde till sig en fin 2:a plats.
Bilspeedway på Vetlanda Motorstadion blev det tyvärr inte under 2020 med tanke på rådande
omständigheter i världen. Vi håller hoppet uppe om att hemmatävling kan hållas under kommande
säsonger.
Folkracekommitten tackar för året som gått och hoppas på en mer aktiv säsong 2021.
Folkracekommitten via Frida Stålknapp, Fredrik Sjöstrand och Joakim Thylen

Radiostyrd bilsport
Under 2020 var det lite annorlunda som för alla andra. Under våren fanns det inga tävlingar att köra
men det tränades en hel del på våran egen bana. Vi har dessutom gjort en hel del jobb på banan för
att hålla den iordning. Vi testade även att lägga ut över ett ton salt på banan för att det inte skall
damma så mycket från leran med lyckat resultat.
Vi hade haft en tanke om att ha lite mer prova-på-dagar under året men det kändes inte rätt på
grund av Covid-19. Vi hoppas 2021 blir ett bättre år med detta.
Under sommaren kom det igång med lite tävlingar som var Covid-19-anpassade och helt utan publik.
Vi hade dock inga tävlingar på Nitro Arena. Men vi var ganska bra representerade på olika tävlingar i
landet.
I september hade vi ett tränings-KM där vi testade att köra en organiserad träning med bara finaler
som hade blivit lottade fram. Ett mycket lyckat och omtyckt test där Andreas Edvinsson blev KM
mästare och lsac Billred blev juniorKM-mästare.
Nu blickar vi mot 2021 där vi har planerat att köra en deltävling i SM och även något KM.
Väl mött på Nitro Arena!
RB-kommitten via Anders Billred

