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Vårt medlemsantal 
kan sägas vara en 
måttstock på 

klubbens popularitet 
och välmående. Det 
pekar stadigt uppåt år 
för år. Färska siffror 
talar om över 
fyrahundra 
medlemmar i klubben. 
Detta gör oss till en av 
kommunens största 

idrottsklubbar. Det 
känns därför extra spännande att gå en ny tävlingssäsong till mötes, 
med tre FR-tävlingar inbokade och bra drag i klubben. Rallyintresset 
i klubben, i alla fall när det gäller att arrangera tävlingar, har däremot 
falnat. Vi får hoppas att det kommer in nya eldsjälar, kanske några 
redan aktiva inom sportgrenen, som tar saken i egna händer och drar 
igång något.    
På MC-sidan stretar Jan, Anders & co. på med diverse aktiviteter 
och inom Crosskart så väntas det nya förare som sluter upp under 
2018 i klubben.  
Som vanligt blir det inga tävlingar utan funktionärer och vi vill passa 
på att tacka alla er, för en kämpainsats och hoppas ni ställer upp 
även i år. Väl mött även på årsmötet, som i år blir en vecka tidigare 
än i fjol.  
Anders Ekström  
ledamot i huvudstyrelsen. 

I år blir det pizza 
Smörgåstårtan är nu ett minne blott och i 

år kör vi i stället smaskig pizza från Torino 
som avslutning på årsmötet.

Tid & plats: 

Klubblokalen på Torget 7 i 
Munkfors, är som vanligt vår 
plats för årsmötet, som hålls 
den söndagen den 29 april 
klockan 17:00. 

I detta årsmötesblad 

Sidan 2. Dagordning 
Sidan 3. Valberedning 
Sidan 4. Verksamhetsberättelse 
Sidan 5-6. FR-året 2017 
Sidan 7.  RY-året 2017 
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 
29 april 2018

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. 0563-52020

Munkfors MC ökar stadigt!

http://www.munkforsmc.se
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DAGORDNING MUNKFORS MOTORCLUB:S ÅRSMÖTE 2018

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. Revisorns berättelse 

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande på 2 år i huvudstyrelsen 

11.  Val av tre ordinarie ledamöter på 2 år i huvudstyrelsen 

12.  Val av en ledamot och två suppleanter på 1 år i huvudstyrelsen 

13.  Val av fyra ordinarie ledamöter på 2 år i rallysektionen 

14.  Val av två suppleanter på 1 år i rallysektionen 

15.  Val av ordförande på 2 år i folkracesektionen 

16.  Val av en ordinarie ledamot på 2 år i folkracesektionen 

17.  Val av två suppleanter på 1 år i folkracesektionen 

18.  Val av ordförande på 1 år i MC-sektionen 

19.  Val av en ordinarie ledamot på 2 år i MC-sektionen 

20.  Val av två suppleanter på 1 år i MC-sektionen 

21.  Val av en revisor på 1 år 

22.  Val av en revisorssuppleant på 1 år 

23.  Val av valberedning på 1 år 

24.  Fastställande av miljöpolicy 

25.  Övriga frågor 

26.  Mötets avslutande

http://www.munkforsmc.se
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 
På tur att avgå vid årsmötet 2018
     Valberedningens förslag 

Huvudstyrelsen 

Ulf Stjernlöf  ordförande 2 år  omval 

Håkan Nilsson  ledamot 2år   omval 

Gunhild Högberg  ledamot 2 år  omval 

MayLiss Skaatun  ledamot 2 år  omval 

Jan Hedin   ledamot 1 år   omval 

Robert Persson suppleant 1 år  omval 

Anders Ekberg suppleant 1 år  omval 

Rallysektionen 

Sofie Jansson  ledamot 2 år  omval 

Per Larsson  ledamot 2 år  omval 

Henrik Olsson ledamot 2 år  omval 

Kent Hagström ledamot 2 år  omval 

Simon Johansson suppleant 1 år  omval 

Vakant  suppleant 1 år  nyval 

Folkracesektionen 

Yvonne Gräsberg ordförande 2 år  omval 

Anna Nilsson ledamot 2 år  omval 

Monica Nyström  suppleant 1 år  omval 

Christer Lundström suppleant 1 år  omval 

MC-sektionen 

Jan Hedin   ordförande 1 år  omval 

Anders Ekberg ledamot 2 år  omval 

Fredrik Eriksson  suppleant 1 år  omval 

Hampus Eriksson suppleant 1 år  omval 

Revisor    

Lisbeth Johansson  ordinarie 1 år  omval 

Vakant  Suppleant 1 år  nyval  

Valberedning    Styrelsens förslag 

Lotta Orre     omval 

Ewa Andersson    omval

http://www.munkforsmc.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
MUNKFORS MOTORCLUB

för arbetsåret 1/1-31/12 2017 
 
Ordförande:  Ulf Stjernlöf 
Sekreterare:  Kent Hagström 
Kassör:   Yvonne Gräsberg 
Ledamöter:   Håkan Nilsson, May Liss Skaatun,  Anna Nilsson, Gunhild 
   Högberg, Anders Ekström, Jan Hedin, Christina Gren 
Suppleanter:  Robert Persson, 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.  Dessutom 
 har en ny cafeteria byggts.   
 * Beträffande tävlingsverksamhet hänvisas till MMC årsmötes-blad 2017. 
 * Vi har varit med och arrangerat Klarälvsloppet. 
 * Styrelsen gjorde en insats genom att bemanna entrén under   
 Dragspelsstämman. 
 
 Slutord.  
 Styrelsen tackar för förtroendet för det gångna verksamhetsåret. 
            
                                               Munkfors 20180318                                       
    Ulf Stjernlöf 
                                    Ulf Stjernlöf, ordförande Munkfors Motorclub.

http://www.munkforsmc.se
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FOLKRACEÅRET 2017 
När vi summerade 2016 så hoppades vi på 
att 2017 skulle bli lika fantastiskt som 
2016 och vi får väl säga att den 
förhoppningen slog in. Vi har otroligt 
många aktiva förare i klubben, vilket är 
glädjande. 

Vi har även i år arrangerat tre lyckade 
tävlingar med många nöjda deltagare. 
MÅAB-racet i juni lockade 68 tävlande och 
segrande ur striden gick Andreas 
Riddarsporre Likenäs MK, Andreas Olsson 
Likenäs MK och Roger Johansson MMC. I 
augusti hölls tredje deltävlingen i 
Klarälvscupen. 64 förare kampades om 
vinsten och de som drog de längsta stråna 
var Alexander Stüffe Likenäs MK, Daniel 

Samuelsson MK Team Westom och Ove Törnqvist 
MMC.  Dam/veteranklassen i den tävlingen kan 
nästan kvala in som klubbtävling – av 10 förare 
kom 6 från MMC. I oktober var det så dags för 
sista deltävlingen i Bridgestone Fair Race Cup. 
Den lockade 110 förare och vann gjorde Andreas 
Riddarsporre Likenäs MK, Robert Persson MMC 
och Sanna Jansson MMC. Sanna gjorde en 
fantastisk insats som tog sig till förstaplatsen 
genom att vinna C, B och A-final.  

I klubbcupen, som bestod av våra tre tävlingar, 
blev Hampus Sundfeldt, Jonas Nilsson och Ove 
Törnqvist klubbmästare. Vi säger grattis till dem 
och hoppas att ni andra är taggade att försöka ta 
titeln ifrån dem i årets klubbcup.  

Om 2015 och 2016 handlade om att 
förbättra banan så har 2017 handlat 
om att förbättra anläggningen i stort. 
Bangruppen har jobbat på för att hålla 
banan i gott skick och även gjort några 
förändringar. Vi har fått till en ny 
cafeteriabyggnad som inte blev mindre 
än den förra snarare lite större. När 
vintern lade sig över Tomtfallet fanns 
där en kiosk med ett stort golv utanför 
och tak.

Sanna Jansson blev finaltävlingens runner up-raket, då 
hon tog sig hela vägen från C- till A-final.  
FOTO: Anders Ekström

Årets klubbmästare med den hett eftertraktade 
MMC-ratten i hand. Fr. v. Ove Törnkvist, Jonas 
Nilsson och Hampus Sundfeldt.  
FOTO: Anders Ekström

Tak på posteringarna ordnades under året.  
FOTO: Anders Ekström

http://www.munkforsmc.se
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I vår ska vi lägga plåt på taket och påbörja 
arbetet med att få till väggar. Tanken är att 
det ska bli panel nertill och stora glaspartier 
på resten. Vi har också fräschat upp 
toabyggnaden med nya toaletter, byggt 
skärmtak på posteringarna, ordnat en 
handikapparkering och en publikplats för 
funktionshindrade. Vi strävar hela tiden 
efter att göra Tomtfallet trevligare att 
vara på för alla – funktionärer, tävlande och 
publik. 

Ekonomin är fortsatt god och vi har 
stora planer, både på kort och lång sikt. 
Det som står först på agendan är att 
fixa till elen som inte fungerar optimalt 
och som sagt cafeterian. Det kommer att 

kosta en del men det har klubben råd med. Sedan behöver vi ett nytt sekretariat och det finns 
planer på en utökning av banan. För att få hjälp med finansieringen så söker vi bidrag från 
kommunen och olika fonder.  
  
På våra arbetsdagar, som varit 
många, har uppslutningen varit 
bättre än tidigare år och det tackar 
vi för. Men det är fortfarande 
många av er som inte tar chansen 
att umgås utanför tävlingsbanan och 
ge klubben en hjälpande hand. Vi har 
dessutom väldigt trevligt på våra 
arbetsdagar så låt 2018 bli året då 
DU också dyker upp. Vi planerar att 
ha arbetsdagar 13, 20 och 27/5. 
Håll också koll på vår hemsida 
munkforsmc.se eller i vår 
facebookgrupp så få du information 
om bl a arbetsdagar.  

Våra ungdomar har i år haft 
möjlighet att delta i träffar för 
ungdomar i regi av Bilsportförbundet. Sandra Nyström, Jonathan Ehn och Hampus Sundfeldt 
har tagit chansen och vad vi förstår så är det roliga och lärorika träffar. Sandra har också 
tagit plats i Västra BF:s ungdomskommitté. Håll ögonen öppna för det blir säkert fler tillfällen 
under 2018. 

Vi vill också tacka alla våra fantastiska funktionärer som alltid ställer upp för oss. De är guld 
värda för utan dem blev det inga tävlingar. Till MÅAB riktar vi som vanligt ett stort tack. Det 
är fantastiskt vilket stöd vi får därifrån.  

Under 2018 arrangerar vi som vanligt tre tävlingar -9/6, 18/8 och 6/10 . Vi kommer att delta i 
Klarälvscupen och Bridgestone FRC även detta år.  
Hoppas vi ses på Tomtfallet!        /Folkracesektionens styrelse

Nu väntar plåt på taket och att börja få till väggar och 
glas på hela terassen. 
FOTO: Yvonne Gräsberg

Årets klubbmästare i Dam/veteran - Ove Törnkvist in action.  
FOTO: Anders Ekström

http://www.munkforsmc.se
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RALLYÅRET 
2017  
Året började med att arrangera Rally 
Swedens Shakedownsträcka som för 
året blivit flyttad från Karlstadsområdet 
upp till Torsby. 

Sträckan benämndes ”Skalla” och låg 
strax utanför Torsby, en fin sträcka med 
få stickvägar att hålla ordning på. Allt flöt 
på som det förväntades med sträckan 
och vi fick bra kritik efter tävlingen.

Sommaren började närma sig när vi fick 
en förfrågan om att vara med och 
arrangera Klarälvsloppet som skulle gå 
längs gamla Järnvägen från Uddeholm 
till Karlstad.

Det var Rally Sweden-organisationen 
som hade dragit igång tankarna på en 
tävling tillsammans med IF Göta, 
Forshaga friidrott, Råda IK och Glava SK 
och så vi som klubb belägen efter banan.

Tävlingen gick av stapeln i slutet av 
September och blev en fantastisk succé 
med många lovord från de tävlande. 
Munkfors–Ransäters kontroller var de 

som utmärkte sig ifråga om publikstöd och även antal funktionärer.

Tävlingen kommer med all säkerhet att få en fortsättning framöver. Rally Swedens VD Glenn 
Olsson hoppades att den skulle bli kvalificerande för andra tävlingar som skid- och 
Cykelförbundet anordnar.

Rallysektionen hjälpte även till med huvudstyrelsens åtagande i samband med 
Dragspelsstämman, där klubben hade hand om inträdet.

Under hösten har Rally deltagit på de förberedande mötena inför 2018:s Rally Sweden som körs i 
mitten på Februari på grund av att Monte Carlo körs lite senare nästa år.

Ett år går fort så även ett motorsportår, ett stort Tack till alla funktionärer som hjälpt till under året.

Kent Hagström 
Rallysektionen 

Rally Swedens segrare 2017,  Jari-Matti Latvala dundrar fram 
genom det knixiga partiet i början av Shakedown Skalla.  
FOTO: Anders Ekström

Stage Commander Säfström och Roger Johansson i 
samspråk med Bruno Berglund inför start på Shakedown 
Skalla 2017.                              FOTO: Anders Ekström

http://www.munkforsmc.se
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FR-banan och bangruppen 2018 

Vi har i bangruppen nu dragit upp riktlinjer för 
säsongen 2018. Som säkert de flesta vet, så är 
Tomtfallets Motorstadion beläget i en annan klimatzon 
än resten av Munkfors.Det känns i alla fall så! I år kan 
detta bli ännu mer kännbart, då vi har en lång och 
snörik vinter som inte vill släppa taget riktigt. 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. Samma regler gäller som förra 
året, det vill säga - 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 tillsammans med alla FR-förare försöka 
anordna speciella träningshelger också, 
kontakta gärna bangruppen för idéer om tidpunkt 
och genomförande av träningshelg/kväll. Detta 
ger en chans för oss alla, att planera och lägga 
träning vid rätt tillfälle.     

Före och under säsongen kallar FR-sektionen till 
arbetsdagar via FB och hemsidan, där vi hoppas 
se alla förare och andra FR-entusiaster i klubben 
sluta upp. Väl mött på Tomtfallet kommande 
säsong. Vid frågor om FR-banan, e-posta 
anders@ekasfoto.com eller skicka PM på fb. 
/Anders Ekström, Bangruppen

Bengt Kihlman representerade klubben i Rally 
Sweden Historic 2018 och tog en 24 plats totalt.                    
FOTO: Anders Ekström 

Morgan Björn tävlade i 2017 års upplaga av Midnattsolsrallyt.   
FOTO: Morgan Björn Motorsport

Ronny Olsson lyfte stolt på huven till sitt nybygge under 
en av träningsdagarna 2017.           FOTO: Anders Ekström

Trumbyte och sandfålla i utgången av kurva ett, var 
ett av årets större banarbeten.   
FOTO: Anders Ekström
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