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Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse
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Föredragslista för årsmöte
1) Årsmötets öppnande
2) Justering av röstlängd
3) Fråga om årsmötet varit utlyst på rätt sätt.
4) Godkännande av föredragslista
5) Val av mötespresidium och övriga funktionärer
A. Mötesordförande
B. Mötessekreterare
C. Två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera mötesprotokoll
D. Två rösträknare
6) Verksamhetsberättelse
7) Ekonomisk berättelse
8) Revisionsberättelse
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Fastställande av årsavgift för 2022
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. 100: - för Junior, 250: - enskild medlem och familj 350: 11) Fastställande av ersättningssummor
12) Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
13) Val
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande 1år
Två ledamöter, 2år
Två styrelsesuppleanter, 1år
Två revisorer jämte suppleant, 1år
Tre ledamöter i valberedningen, var av en sammankallande, 1år
Övriga val

14) Behandling av förslag
Inkomna motioner
15) Övriga frågor
16) Avslutning
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Verksamhetsberättelse 2020, Jönköpings Motorklubb.
2020 har som tidigare år varit bra för klubben. Fast vi har haft Pandemin emot oss.
Vi har lyckats genomföra delar av de tävlingar som var planerade. Vi har sökt de bidrag som man kunnat
söka för att kompensera bortfallet som pandemin orsakat oss. Vi har också fått del av det Corona-stöd
som bl.a. RF fördelat.
Trots situationen så pågår ett löpande arbete med att förbättra och utveckla anläggning i Taberg.
Deltagandet vid arbetsdagarna har vart ganska bra. Sen kan det säkert bli bättre. Ofta är det samma
personer som ställer upp för klubben och kommer. Så det vore trevligt med lite nya ansikten.
Vi har i år fått ta hjälp från andra klubbar och funktionärer från andra delar av södra Sverige. Detta är ett
tecken på att vi måste få fler medlemmar att bli aktivare.
”Ju fler vi är som delar på arbetet, ju mindre måste var och en göra”
Vi har under året lyckats få till ett antal Eventbilar som sponsring från företag. Det plus arbetet som
medlemmar lagt ner har på detta sätt gjort att vi kan, när det tillåts komma igång med event och företag
race.
Miljöarbetet inom klubben, är ett ständigt löpande arbete för att hela tiden bli bättre. Årets revision
avlöpte bra.
Vi har haft medlemsmöten i den utsträckning som kunnat genomföras med gällande rekommendationer
och direktiv.
Vi har försökt få andra att hyra och utföra verksamhet på vår anläggning. Där kan nämnas Veteran Moppe
racet som avlöpte i höstas.
Vi har även hyrt ut anläggningen Sveriges Motorcyklister i Jönköping, som hade säkerhets övningar på
banan.
Vi har också utfört en del företag event under året. Detta är något som vi kommer att kunna öka när
pandemin släpper greppet om oss.
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Verksamheter 2020
Folkrace:
Året som inte blev som någon hade räknat med. Vi hade goda planer och förutsättningar för året. Innan
Covid-19 drog in som en storm hade vi lagtävlingen ihop med hjelm istort sätt klar. Vi avvaktade in i det
sista innan vi tyvärr fick ställa in den tävlingen.
Sen följde en tid där ingen visste något,ända tills sommaren. Vi valde att avvakta och se innan vi vågade
planera för nästa datum vi hade i september. Men efter en hel del samtal och mail med bla
Småland,domare,polis och andra tillståndsorgan så lade vi ut inbjudan till våran tävling. Att det skulle fylla
på till max eller slå helt av var väl det vi gissade på. Att det slog till max märktes direkt. Över hundra
anmälda på 24 tim. Då blev det lite huvudbry,gallring.. hur gör vi det? Den situationen har vi aldrig suttit i
sålänge jag har varit delaktig. Efter en kväll i klubbstugan helgen innan tävling så hade vi en startlista.
Självklar en del glada,en del besvikna..
Efter tävlingen så satt vi alla rätt trötta. MEN,vilken tävling vi gjorde! Alla som var med ska känna sig
stolta! Vi fick en hel del beröm! Polisen var på plats och inspekterade,men hade inget att anmärka på. Vi
hade det under kontroll och de var nöjda med vårat jobb för att hålla oss till alla restriktioner.
Ekonomiskt gick tävlingen bra,vilket behövdes!
När vi senare skulle köra luciaracet hade vi ett bra startfält,allt var i stort sätt klart för tävling MEN då kom
det nya restriktioner vilket gjorde det omöjligt att genomföra tävlingen.
Två stycken tidsträningar genomfördes. En kördes i maj,och den andra i oktober. Vi skulle haft en till,men
det hann vi inte innan restriktionerna ändrades tyvärr.
2020 hade vi 3 planerade folkracetävlingar, tre inställda och en genomförd.
//För Folkracekommittén Thony Bergström/ Mikael Pettersson
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Rally 2020
Rallyt utförde en tävling under 2020 ”Tabergs Hoppet”. Det var många deltagare. Så det
speglade sig också på det ekonomiska resultatet.
Att lyfta in Rallyt på en arena kan vare ett grepp att få fler besökare på sikt. Under pandemin så
har det fått ske utan publik.
Under 202 så arbetades det mycket med planering och förberedelser för Rally ”Asfalts Spint” SMdeltävlingen som JMK skulle arangera, så som tillstånd, plats att utföra tävlingen på m.m.
Tävlingen skulle genomförts under påskhelgen. Men på inrådan av regionens smittskydds läkare
valde JMK att ställa in tävlingen.
Detta mottogs väl av både Regionen och kommunen. Tävlande var självfallet besvikna, men
hade förståelse för detta beslut.
//För Rally Jimmy Alvarsson

Bilcross 2020.
JMK började Bilcross serien den 13 juni m 120 startande, Tävlingen genomfördes på ett
förtjänstfullt sätt,
utan publik. Det var bland de första tävlingar som kördes efter Corona-pandemin, och speciell
åtgärdas vidtogs
för att smitt säkra tävlingen, bara hälften av deltagarna fick komma in i depån och tävlingen
kördes med hälften
på förmidagen och den andra hälften på eftermiddagen, detta flöt på väldigt bra och alla hade
reflexväst på sig
för att säkra att inga obehöriga skulle finnas på området. Tävlingen vanns av Camilla
Wernersson.
Sedan fick JMK rycka in och arrangera ännu en Bilcrosstävling pga. att en Arrangör hoppat av.
Denna tävling var nog rekord med att kvalomgångarna var färdigkörda ca kl, 13 tiden. Allt flöt
oerhört bra och
många lovord fälldes över det sätt som tävlingen genomfördes på.
Även denna tävling vanns av Camilla Wernersson.
Sedan var det dags för den obligatoriska Finalen som JMK arrangerat varje år sedan Bilcrossen
startat.
Nu blev det rekord i antalet startande med 126 startande. Tävlingen flöt som vanligt mycket bra,
JMK har
ett gäng med väl sammansvetsade funktionärer som alla vet vad dom skall göra och när det skall
göras.
Finalen blev färdig i tid så att förberedelserna kunde starta för kvällen prisutdelning i
Norrahammars Folkets Hus.
Finalen vanns av Tobias Svärd.
//För Bilcross Kennet Karlsson
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Garage A6
Året har fortlöpt som vanligt uppe i garaget. Har väl inte hänt så jättemycket. Vi har bytt låset och
alla fick med detta nya nycklar. Henrik Nilsson har fått en plats. Sen har vi beslutat att plats nr 2
inte är för uthyrning. Den ska istället utnyttjas till förvaring av a6 medlemmarna.
//För A6 Garaget Erik Berggren

Utbildning
På grund av Corona Pandemin så har vi inte kunnat hålla några utbildningar i år.
Förhoppningsvis kommer vi kunna hålla licenskurser och andra utbildningar under 2021
//Styrelsen

Anläggning/Fastighet JMK 2020
Under året har det utförts en hel del arbete på anläggningen på Tabergs banan. Med stor
arbetsinsats från våra medlemmar, så har vi lyckats genomföra följandearbeten.








Nytt bullerplank
Ny bod intill starten
Förlängning av asfalten på ”rallycross” startrakan
Breddning samt förlängning av depån
Markarbeten inför läktaren samt handikapparkering i anslutning
Div gräsröjning av hela anläggningen
Underhåll av bannan, som resulterar i att vi får bra förutsättning till att kunna utföra bra
tävlingar.
//Anläggning & Fastighets Ansv/ Henrik Nilsson

Hemsida/Face Book 2018 /Jan Halvarsson/Thony Bergström
Hemsidan har vi valt att endast publicera sådan verksamhet som inte begränsas av
pandemireglerna.
Vi har i stället valt att i stort bara informera via JMK´s Face Book sida.
Vi kommer att under 2021 försöka få hemsidan mer uppdaterad med relevant information. Och
på så sätt få den mer levande.
//För Hemsida/Face Book Jan Halvarsson & Thony Bergström
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Sist men inte minst
Utan funktionärer och tävlingsledning, som ställt upp till 110%. Då hade inte det kunnat
arrangerat de tävlingar som vi lyckats ha. Och anläggningen hade inte vart i det skicket
som den är.
Och utan allas arbete så skulle vi inte vara där vi är idag
Så en eloge till samtliga.
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Slutord 2020
Året 2020 har varit ett år utan något liknande. Vi har drabbats av en pandemi som har begränsat
vår verksamhet mycket. Det har lett till att vi blivit tvungna att ställa in tävlingar. De tävlingar och
verksamheter som vi genomförts har fått bli utan publik. Vilket gjort att vi inte kunnat få de
intäkter som entré och servering skulle gett oss.
Vi har försökt hitta nya verksamheter som till viss del lyckats ersätta detta bortfall.
Vi har också fått Covid-stöd i form av ett bidrags i början av året på ca 127.000:- vilket har varit
mycket viktigt för oss.
Vi vet inte hur länge dessa restriktioner kommer att fortsätta, men vi får försöka att göra det bästa
av situationen.
Vi har under året lyckas genomföra ett antal tävlingar. Där kan vi nämna Bilcrossen. Vi blev
förfråga om att genomföra en extra bilcrosstävling utöver den som var planerad. Den
genomfördes med gott resultat. Tävlade och tävlingsledning var supernöjda med genomförandet.
Utan stödet från medlemmar och folk från andra klubbar så har vi lyckats bra i år. Och det syns
på resultatet.
Med det goda resultatet så kan vi nog genomföra en viss upprustning av anläggningen under
2021.
Ett av våra större problem har varit vårt avlopp som kostar ganska mycket pengar att hantera.
Kostnaderna är relaterade till underhåll och tömning av vår septiktank och ”Bajmajjor”.
Vi har under året sökt ett stort investeringsbidrag till att höja statusen på fastigheter och ett nytt
avloppsystem. Vi har blivit beviljade ett bidrag för avloppet. Men fick avslag på fastighet. Vi hade
sökt att få bidrag till att utöka våra hygienutrymmen och klubb/verksamhets lokal., vilket avslog.
Men vi får se det positiva att vi nu kan få till nytt avloppsystem. Vilket är positivt i form av att vi får
hanteringen godkänd av Miljö och hälsa. Och miljöbelastningen blir avsevärt mindre.
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Vi hoppas på att 2021 blir ett år som vi kan anse som ett mer normalt. Vi ser ju redan efter första
kvartalet att det kommer ta ett tag till tills vi kan se mot ett normaliserad tillstånd.
Styrelsen tackar alla medlemmar som under året ställt upp och gjort utveckling av klubben och
alla tävlingar möjliga.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.
Jönköping april 2021

Andreas Johansson

Ann-Marie Nottemark

Jan Halvarsson

Henrik Nilsson

Jimmy Bergström

Erik Berggren

Michael Johansson
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Framtida arbeten
Vi står inför ett år som blir svårt att planera. Vi har gjort en tävlingskalender för en verksamhet
som att det vore ett normalt år. Detta p.g.a. att vi inte vet när restriktionerna lättar. Sen hoppas vi
som alla andra att pandemin skall vända. Och att vi då skall kunna komma i gång med normal
tävlingsverksamhet. Vi har sökt och planerat som vanligt det, dels för att vi måste ansöka och
planera tävlingarna utifrån övriga klubbar i distriktet. Tävlingarna för 2021 lämnade sin i
september. Tillstånden från Polisen och andra myndigheter lämnades in i oktober. Och besluten
skall komma under april. Men i dagsläget så är det inga tävlingar som kan genomföras under
SBF-Smbf och vi vet inte när det kommer nytt direktiv.
Kalender för JMK, Har arbetats fram med hjälp av Event och tävlingskommittén och ser ut enligt
följande:
Nedanstående tävlingar och arrangemang som är planerade att utföras under året 2021.
Nedanstående tävlingar har ansökts om hos berörda myndigheter. På grund av Coronapandemin så får vi ej utföra publika tävlingar, vilket innebär att vi ej fått tillstånd att utföra tävlingar
med publik. Uppdateringar sker löpande från bl,a Folkhälsomyndigheten och rekommendationer
från SBF, SmBF, RI (Riksidrottsförbundet).
Detta medför att vår tävlingskalender kommer att förändras och uppdateras löpan.
Ansökta tävlingar
2021-04-05
2021-04-24
2021-04-25
2021-05-06
2021-09-11
2021-09-25
2021-09-19
2021-12-11

Rally SM-deltävling
Folkrace
Folkrace
Bilcross
Folkrace
Bilcross
Rally
Folkrace

Rosenlundssprinten
Tabergs Sprinten
SM-deltävling

Inställd
Inställd
Inställd

SM-final
Tabergs hoppet
Lucia Racet

Övrig verksamhet
2021-05-09

SMC-Jkpg´s Län

Motorcykel avdamningen. Där ett antal
mc med förare utför säkerhets manövrering
på Tabergs banan.

2021-08-22

Jkpg Veteranklubb

Mopperace liknande som förra året.

2021-08-28

Event för Cheyenne Mc

Företagsbilarna aktiveras för ett event

Vi vill vara det bästa alternativet som idrottsklubb och att vi ska vara bäst, Men den stora
utmaningen framöver är nog framför allt att hålla igång funktionärsstaben och få fler att ta ansvar
för verksamheten. Nu när vi är begränsade av pandemin, så måste vi hitta andra vägar till att
utföra vår idrott i begränsad form. Detta är viktigt att vi håller i gång verksamheten för att inte
tappa medlemmar. Tappet kommer inte innebära att medlemmar lämnar oss för en annan
motorklubb. Tappet kommer nog bli att medlemmarna inte känner att dom har något att få ut av
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sitt medlemskap, om det inte bedrivs någon verksamhet. Som tur är att andra klubbar står inför
samma problem. Därför är det av största vikt att vi kan komma fram med sätt att kunna utöva
idrotten inom rekommendationerna från bl.a. FHM.
Så vi hoppas alla gnuggar sina geniknölar för att hitta nya alternativ. Styrelsen tar emot förslag
med öppna armar och kommare försöka genomföra det som går att genomföra.
Som nämns tidigare så har vi fått bidrag till att anlägga en ny avloppsanläggning. Bidraget är
upplagt till att finansiera 50% av kostnaden genom bidrag och 50% av klubbens egna medel.
Därför ber styrelsen att alla medlemmar som har möjlighet till att hjälpa till med detta arbete, och
på så sätt så kan vi finansiera JMK del av kostnaden
Vidare kvarstår kravet att vi måste komplettera anläggningen med dusch möjlighet. Detta för att
möta önskemålet med dusch möjlighet, samt att det blir ett mer reellt krav om vi skall ha 2 dagar
tävlingar. Vi kommer samtidigt planera och anpassa hygienutrymmen för handikappade publik,
tävlade och funktionärer. Samt att det ökar intresset från andra organisationer att hyra vår
anläggning.
Vi har investerat i 16m läktare som kommer att sättas upp vid publikplatsen i nedre delen av
depån
Sekretariat och speaker-torn kräver ansiktslyftning
Banna skall besiktas för Folkrace och Rallycross. Och då bör vi också få den godkänd för
Crosskart. Vi vet ju inte om det kanske kan uppstå intresse för detta längre fram. Rallycrossen
brukar kombineras med Crosskart Extrem. Och kostnaden för att få med Crosskart ökar inte med
detta. För att få dessa godkännande kommer det innebära att vi måste göra vissa ändringar av
bansträckningarna. Och det är förknippat med mer arbetsinsatser.
Listan går att göra låg.
Som tidigare förordar styrelsen att det tillsätts kommittéer i de olika arbetsområden som vår
verksamhet kräver ex anläggning, bana och de olika tävlingsgrenar som vi är aktiva i (Folkrace,
Bilcross, Rally, Rallycross och Drives Open). Detta är ett måste för att nå det mål som vi har i
ovanstående punkter.
Event verksamheten var en punkt som lyftes vid förra årsmötet. Detta mynnade ut i att vi nu har
6st eventbilar och en organisation för att hantera detta. Uffe Svensson har fört detta framåt och
utfört ett antal event. Som också genererat ett antal nya medlemmar och ett ekonomiskt tillskott.
2021 kan bli ett positivt år om vi omfördelar resurserna. D.v.s. tiden vi eventuellt skulle lagt på
någon tävling som kanske ställts in, kan nu i stället läggas på att lyfta anläggningen.
Styrelsen och säkert många medlemmar ser 2021 som ett år som vi kan gå vinnande ur.
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Förslag till verksamhetsplan för
Jönköpings Motorklubb 2021
Klubben ska arbeta för

 Ett ökat medlemsantal och klubbengagemang genom att öka medvetenheten om att
klubben finns även utanför etablerade kretsar.
 Att genomföra 3 folkracetävlingar, 2 Bilcross och 2 rallytävling och ett
klubbmästerskap (I Cup-format?)

Detta under förutsättningar att detta kan utföras säkert utifrån pandemin Covid och för tiden gällande
direktiv och rekommendationer från myndigheter och våra organisationer.

 Att utbilda, för att få fler licensierade funktionärer och fler tävlingsledare.
 Att stötta och engagera ungdomar, handikappade och äldre
 Att verka för ett ökat miljömedvetande hos tävlade, funktionärer och övriga
deltagare. Genom att vi har utökad källsorteringen på anläggningen. Samt
information
 Att arbeta mer med kommittéer och ansvariga inom fler områden. Och engagera
medlemmarna mer i de olika kommittéerna.
 En fortsatt aktivt arbeta med att få flera medlemmar att sluta upp på medlemsmöten. Där medlemmarna kan visa sitt engagemang och ges möjlighet kunna
påverka Jönköpings Motorklubbs verksamhet.
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Valberedningens förslag till styrelse 2021
Ordförande 1 år – Andreas Johansson (Omval)
Ledamot 2 år – Jan Halvarsson (Omval)
Ledamot 2 år – Henrik Nilsson (Omval)
Suppleant 1 år – My Adolfsson (Nyval)
Suppleant 1år – Jimmy Alvarsson (Styrelsens förslag)

Revisorer
Gerd Forsblad Krig (Omval)
Erik Berggren (Nyval)
Revisor suppleant
Jenny Hammar
Valberedning
3 Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,
Per-Inge Johnsson (Sammankallande)
Oskar Sandström
Ulf Svensson (Nyval)
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