
Munkfors Motorclub Årsmötesblad maj 2017

MMC eldar 
på även 2016! 
Upprustning av FR-
banan och  Tomtfallet 
i stort fortsatte med 
nya steg under året. 
Detta får symboliseras 
av ytterligare en 
eldarbild. Gamla 
serveringen går här i 
graven, eller rättare 
sagt upp i rök, till 
förmån för nybygge som ska komma på plats i år. Tack vare alla 
dessa ansträngningar uppe på banan av alla frivilliga och MÅAB:s 
hjälp, kunde även nya kurbs komma på plats under sommaren.  
 Läs mer på FR-sektionens sida 5-6 om sektionens år 20156. 

Reprisen är 
serverad! 
 
Traditionsenligt är det 
Annas smörgåstårta som 
bjuds till avslutningsfika på 
årsmötet, tillsammans med 
kaffe, te och dricka. 
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Tid & plats: 

Klubblokalen på Torget 7 i 
Munkfors, är som vanligt vår 
plats för årsmötet, som hålls 
den söndagen den 7 maj 
klockan 17:00. 

I detta årsmötesblad 

Sidan 2. Dagordning  
Sidan 3. Valberedning  
Sidan 4. Verksamhetsberättelse 
Sidan 5-6. FR-året 2016 
Sidan 7.  RY-året 2016 
Sidan 8. Nyheter och bilder 

Ekonomibilagan 

Sidan 2  Ekonomi totalt  
Sidan 3.  Bokslut HS 
Sidan 4. Bokslut RY  
Sidan 5. Bokslut FR  
Sidan 6. Bokslut MC 
Sidan 7. Revisionsberättelse 

      MMC ÅRSMÖTE 
7 maj 2017

Utnyttja klubbens VBF passerkort 

Passerkorten finns att boka och hämta för alla medlemmar i klubben på Munkfors Bilskrot mån-fre 
08:00-17:00. 

Du betalar en depositionsavgift på 150:- per kort eller 500:- för alla fyra.  
Denna betalas tillbaka när kortet återlämnas. 

Korten ska vara återlämnade senast tre dagar efter lånedagen. 

Kontakta Mayliss på tel 0563-51193 eller 0563-52020

http://www.munkforsmc.se
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DAGORDNING MUNKFORS MOTORCLUB:S  ÅRSMÖTE 2017

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av justerare tillika rösträknare för mötet 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Ekonomisk redovisning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av fem ordinarie ledamöter på två år i huvudstyrelsen 

11. Val av två suppleanter på ett år i huvudstyrelsen 

12. Val av tre ordinarie ledamöter på två år i rallysektionen 

13. Val av två suppleanter på ett år i rallysektionen 

14. Val av tre ordinarie ledamöter på två år i folkracesektionen 

15. Fyllnadsval av en ordinarie ledamot på ett år i folkracesektionen 

16. Val av två suppleanter på ett år i folkracesektionen 

17. Val av två suppleanter på ett år i MC-sektionen 

18. Val av en revisor på ett år 

19. Val av en revisorssuppleant på ett år 

20. Val av valberedning på ett år 

21. Fastställande av miljöpolicy 

22. Övriga frågor 

23. Mötets avslutande

http://www.munkforsmc.se
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    På tur att avgå  valberedningens förslag   

Huvudstyrelsen 2 år  Yvonne Gräsberg  omval 
    Robert Persson  nyval  Anna Nilsson 
    Anders Ekström  omval  
    Christina Gren   omval    
    Kent Hagström  omval 

 Suppleanter 1 år Anna Nilsson   nyval  Robert Persson 
    Anders Ekberg  omval   

Rallysektionen 2 år  Robert Persson   nyval  Magnus Säfström 
    Håkan Nilsson   omval 
    Johan Jonsson  omval  
 
 Suppleanter 1 år  Simon Johansson   omval 
    Magnus Säfström  nyval  Vakant 

Folkracesektionen 2 år Christina Gren   omval  
    Mats Persson    nyval  Robert Persson 
    Annika Gillberg  omval 
    Vakant 1 år   nyval  Anna Nilsson 
 
 Suppleanter 1 år Monika Nyström   omval 
    Vakant    nyval   Christer Lundström 

MC-sektionen    
       
 Suppleanter 1 år Fredrik Eriksson  omval   
    Hampus Eriksson  omval    

Revisor 1 år     Lisbeth Johansson  omval    
Revisorssuppleant 1 år AnnaCarin Ekström  nyval  Vakant  

 
 Styrelsens förslag till valberedning 

Valberedning 1 år  Lotta Orre    omval 
    Ewa Andersson  omval 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL 
ÅRSMÖTET 2017 
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för arbetsåret 1/1-31/12 2016 
 
Ordförande:   Ulf Stjernlöf  
Sekreterare:   Kent Hagström  
Kassör:   Yvonne Gräsberg  
Ledamöter:   Håkan Nilsson  
                       May Liss Skaatun  
                       Robert Persson  
                        Gunhild Högberg  
                        Anders Ekström 
                        Jan Hedin  
    Christina Gren 
Suppleanter:  Anna Nilsson 
    Anders Ekberg 
 

* Medlemsantalet uppgick under året till cirka 420 st.  
 * Styrelsen har haft elva protokollförda möten + årsmötet. 
 * Rallysektionen har haft ett antal sammankomster. 
 * Folkrace-sektionen har haft ett antal möten och arbetsdagar under året.  
 * Årsmötet hölls den 24 April och avslutades med förtäring.  
 * Funktionärsstaben har ökat med några stycken.   
 * Vi har under åter haft rekordmånga förare i folkrace, även några i rally och 
 racing.  Och inte minst Crosskart där vi har fått nya förare under året.  
          * Löpande underhåll har utförts vid Tomtfallets motorstadion.  
 * Beträffande tävlingsverksamhet hänvisas till MMC årsmötes-blad 2016. 
 * Beträffande övrig tävlingsverksamhet hänvisas till sektionernas berättelser. 
 
 Slutord.  
 Styrelsen tackar för förtroendet för det gångna verksamhetsåret. 
            
                                               Munkfors 20170316 

                                      Ulf Stjernlöf 

                                      Ulf Stjernlöf, ordförande Munkfors Motorclub.

VERKSAMHETSBERÄTTTELSE 
MUNKFORS MOTORCLUB 

http://www.munkforsmc.se
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FOLKRACEÅRET 2016 
Då var det dags att summera ännu 
ett år i folkracens tecken. Det har 
varit ett fantastiskt år. Sista 
etappen av banans upprustning 
med gjutningen av curbs runt 
målkurvan var en av 
höjdpunkterna.  
Vi har arrangerat tre tävlingar 
med många nöjda deltagare. 
Junitävlingen (MÅAB-racet) 
lockade 73 tävlande. Vann gjorde 
Tony Svensson, Pontus Persson och 
Karolina Bergsman. I augusti var 
det 95 tävlande som gjorde upp i 

tredje deltävlingen av Klarälvscupen. Här var det 
Robert Persson, Pontus Persson och Ellen Heinstedt 
som gick segrande ur striden. Sista tävlingen, i 
oktober, var sjätte deltävlingen i Bridgestone Fair 

Race Cup.  
 
Till den hade vi 115 åksugna förare 
anmälda. Vi var lite nervösa inför 
den; finns det plats i depån, hinner 
vi färdigt innan det blir mörkt, var 
några av frågorna vi ställde oss. 
Men farhågorna blev inte 
besannade – allt flöt på smidigt och 
lätt och gott om plats var det i 
depån också . De lyckliga vinnarna 
var Johan Eriksson, Jim Jansson 
och Arne Walfridsson.  
 
Vi arrangerade också en klubbcup 
där förarna samlade poäng i 
säsongens tre hemmatävlingar. 
2016 års klubbmästare blev Per 
Nilsson (senior), Lars Edén (junior) och Roger Johansson (dam/veteran). Vi gratulerar 
dem och uppmanar er andra att försöka slå dem i årets klubbcup som kommer att fungera 
på samma sätt som förra året.  
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May Liss ”Skrot-Maja”  Skaatun blev känd med hela 
motorsportsverige via Bilsport Rally & Racings ”avslöjande” 
bild på närkampen med ”Papp-Ove” Törnqvist.  

http://www.munkforsmc.se
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De lyckade tävlingarna har gjort att 
sektionens ekonomi är mycket god. Detta är 
tur för i skrivande stund har vi ingen 
cafeteria på Tomtfallet. Den rev vi under 
senhösten och tanken är att det ska stå en ny 
cafeteria på plats innan tävlingen den 10 juni. 
Vi har en barack som är iordninggjord på 
utsidan som ska inredas och ställas på plats 
och så ska det till ett golv utanför den. Den 
nya cafeterian kommer att stå på samma 
ställe som förut men den blir mindre och till 
en början bara som en kiosk. Planen är att så 

småningom bygga tak och någon form av väggar.  

Vi har haft ett stort antal arbetsdagar under året 
och uppslutningen har varit varierande. Några gånger 
har vi varit många som hjälpts åt och andra gånger 
väldigt få. Under våren kommer vi att ha 
arbetsdagar varje söndag i maj och vi hoppas att ni 
ställer upp och hjälper till. Vi har ju som sagt en 
cafeteria att ställa i ordning. Andra klubbar ställer 
krav på sina medlemmar att de ska vara med på ett 
antal arbetsdagar för att de ska få delta i 
hemmatävlingar och vi har diskuterat att göra 
likadant men vi hoppas att vi slipper det. Nu är det 
upp till er!  

Vi vill passa på att tacka alla fantastiska 
funktionärer som ställer upp i vått och torrt. Utan 
er blev det inga tävlingar så ni ska veta att ni är guld 
värda. MÅAB är vi som alla andra år också 
stort tack skyldiga. Det är tur att de finns 
och de ställer upp för klubben på ett 
fantastiskt sätt.  

Under 2017 ska vi arrangera tre tävlingar. Vi 
kommer att vara med i Klarälvscupen och 
Bridgestone fair race cup även i år. Vi ses! 

Med hopp om ett lika fantastiskt 2017 

/ Folkracesektionens styrelse
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Klubbmästare Per Nilsson in action.     
FOTO: Anders Ekström

Lång kö till start i oktobertävlingen  
FOTO: Anders Ekström

Gamla cafeterian rivs av hjullastare 
från MÅAB och Munkfors 
Trädgårdstjänst     
FOTO: Christina Gren

http://www.munkforsmc.se
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RALLYÅRET 2016  

Nu har Rally-året 2016 passerat och för vår sektion blev det ett år som började med lite 

krångel. Vi hade som uppgift att genomföra Rally Swedens Shakedownsträcka nere i 
Skattkärrstrakten, där mötte vi på patrull och även vädret var ett problem.

Efter en del skriverier i pressen och via Radio Värmland kunde en privatperson ställa till så 

rallyts Shakedown-sträcka måste flyttas veckan före start..  Sträckan var i ett bra skick och 
såg ut att bli en fullträff för både publik och 
förare men…  Väl igång med en ny sträckning 
kom ett väderomslag som gjorde det omöjligt 
att köra sträckan, även den var ”en kul” 
sträcka. 

Banchefen fick stryka den och Rally 

Sweden reducerade antalet sträckor till nära 
hälften, dock tillräckligt för att den skulle räknas 
som VM-tävling. Inför årets Rally Sweden hade 
sektionen ett antal möten där den nya 
organisationen strukturerades upp efter att 
Håkan lämnat över stafettpinnen till Magnus 
Säfström som Sträckchef.

I övrigt har det varit som föregående de åren 

med att vi inte har arrangerat någon egen 
Rallytävling, men vem vet vad som kommer 
ske under 2017. Vi får hoppas att det vaknar ett 
intresse för det. 

Kent Hagström, rallysektionen   

En av klubbens App K-förare, Morgan Björn, med Anders 
Ekström vid notblocket, var bästa förare med noter i 
Svenska Rallycupen 2016 och tvåa totalt i App K-klassen. 
Förutom Morgans mekaniker, var även inhoppande codrivers 
Erik Karjula och Alexander Glavsjö delaktiga i årets framgång 
för det Hagforsbaserade teamet.  

http://www.munkforsmc.se
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FR-banan och bangruppen 2017 

Vi har i bangruppen nu dragit upp riktlinjer för säsongen 
2017. Som säkert de flesta vet, så är Tomtfallets 
Motorstadion rätt sent i både våren och tjällossningen, på 
grund av sitt läge. Därför blir det likt tidigare år öppet för 
provkörning först efter vår första tävling i juni. Vi meddelar då 
när banan återställts efter första tävlingen och den är öppen 
för provkörning.  

Som vanligt stänger vi banan för provkörning ca 14 dagar 
innan tävling. Vi kommer i år att förtydliga lite angående 
provkörning och träning. Provkörning av bil är möjlig när 
bangruppen meddelat detta via FB och hemsida. Detta 
innebär att de folkraceförare som är medlemmar i klubben 
har möjlighet att provköra sin bil efter reparation/inför tävling. 
Provkörning är just tänkt som det låter, en provning av bil och 
gäller ett fåtal varv på banan. Nyckel för tillträde till Tomtfallet kan lånas efter kontakt med oss.  Vi kommer 
också att bjuda in till två speciella träningshelger, en i slutet av juli och en i mitten av september. Detta ger 
en chans till alla mindre erfarna förare att vässa sina bankörningskunskaper.     

Exakta datum för träningshelgerna meddelas senare. Före och under säsongen kallar vi till arbetsdagar via 
FB och hemsidan, där vi hoppas se er alla förare och andra FR-entusiaster i klubben sluta upp mangrant.    

Väl mött på Tomtfallet kommande säsong. Vid frågor om FR-banan, e-posta anders@ekasfoto.com eller 
skicka PM.    /Anders Ekström, Bangruppen

Rally 
Sweden 2017 
bjöd på 
Historiska 
bilar, där 
Munkfors 
Motorclub:s 
Mattias 
Sundberg 
med 
Sebastian 
Lindholm i 
högerstolen, rattade 164:an till en total 28:e plats, sjua i klassen av 
femton startande.   FOTO: Anders Ekström

Roger Johansson mot seger i klubbcupens 
dam/veteranklass 2016 
FOTO: Anders Ekström

 
MMC:s VOC-ess Patrik Fredriksson fångad in 
action på Finnskogsvalsen 2016, där han klippte 
till med dubbla pallplatser i VOC Mekonomen 
Rallycup.                        FOTO: Anders Ekström 

Klubbens Crosskart Mini-förare Pär Ekström 
gjorde stadion-debut på Höljesbanan under 
säsongen 2016 i sin Blixten-strajpade 
Norcart Mini.    FOTO: Christian Gustavsson
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