
Årsmöteshandlingar
Verksamhets-, förvaltnings- och 

revisionsberättelse 2020
Verksamhetsplan och budget 2021



1. a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

4. Fastställande av års-, inträdes- och medlemsavgifter. 

5. Förslag till verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

6. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor. 

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

8. Val av styrelse.

9. Inval av Hedersmedlem 

10. Ombud till CF 

11. Övriga frågor
a) Arbetsplikt

Inga motioner har inkommit inför årsmötet.

Förslag till årsmötesagenda



Verksamhetsberättelse 2020



Året 2020 har gett oss och omvärld en för oss ny utmaning: Pandemi. Styrelsen har haft täta avstämningar 
med anledning av detta, för att kunna styra verksamheten efter rådande omvärld. Verksamhet har bedrivits i 
den mån den bedömts kunnat.
Samtliga planerade tävlingar 2020 har antingen ställts in, eller flyttats på framtiden.

Vår- och höstarbetsdagar, och en mängd ytterligare arbetsdagar har genomförts med strålande resultat!

Anläggningen har bl a uppdaterats med:
• Belysning i Klubbhus, tack till Berlin Fastigheter, Elspecialisten och MediaExperience för sponsring!
• Belysning över parkeringsområde och trackbana.
• Renoverat dörrparti till klubbhus.
• Kaffemaskin, tack till enjojj Stockholm för sponsring!
• Låssystem av elektronisk typ.



Tack till Patrik Vestergren för 
fantastiskt arbete!







• Helrenoverat blåsbås – både tak, el och belysning

• Nybyggt staket med dekor, och ny dekor på förarställningen

• Nybyggd Dustex-station som möjliggör enklare hantering av tankarna 
(dvs billigare Dustex för klubben)

• Omfattande justeringar av banan, med ny sträckning, justerade och nya 
hopp, avrinning och dränering

• Permanent uppkoppling mot King of the Hill, med permanent 
tidsuppläsning

• Nymålade banavgränsningar och turfade dekorytor

• Vältens motor har renoverats, och bränslesystemet har fått en rejäl 
översyn

• På slutkanten av säsongen har även alternativ till Dustex testats, och 
belysning har monterats för utvärdering





• Hög aktivitet på banan under vår och sommar, växte för 
varje helg. Mer aktivitet på flera år!

• Organiserad träning genomförd i augusti med 27 deltagande 
medlemmar.

• Belysning renoverad, nya LED-armaturer monterade: 
Kvällsrace nästa!

• Utökning av ladduttag vid mekplats.





• Sektionen 1:27/1:28 nu skapad!
• Två schemalagt öppna dagar med banvärd, varje vecka 

under vintersäsong.
• Organiserad träning genomförd i januari .
• Ytterligare bandelar och fler sensorer till slingan inköpta.





• Rekordtidig banfix och säsongsväxling inne => ute.
• Tre organiserade träningar genomförda.
• Modulär tidtavla för uppdelning av körtid införd.
• Mattor på hopp utbytta.
• Hopp renoverade.





Förvaltningsberättelse 2020



Året 2020 har gett oss en utmaning och det har även gett oss återspegling i vår ekonomi. 

Vi går inte under med ett sämre år.
Men vi ser ju i balansrapporten att intäkterna sjönk jämfört med 2019 och utgifterna ligger stabilt i nivå. 

Och som tidigare nämnts så har vi gjort lite uppdateringar under året för att höja anläggningens status:

• Belysning i Klubbhus
• Belysning över parkeringsområde och trackbana.
• Renoverat dörrparti till Klubbhus.
• Låssystem av elektronisk typ.

Se bilaga för resultat- och balansrapport.





Verksamhetsplan och budget 2021



• 2021 verkar kunna ge ytterligare utmaningar kopplade till rådande pandemi. Vald styrelse ska aktivt agera på 
förändringar på omvärldsfaktorer, och om så kräver ändra verksamhetens art under året.

• Två tävlingar planeras på Flatenbanan; MHF Trophy och RM.

• En tävling planeras på Green Hill; NM ”Champions of the North”.

• En tävling planeras till 1:28; Nyårsrace.

• Ingen tävling eller annan organiserad aktivitet är planerad till Dirt, i väntan på att sektionsansvarig utses.

• Utökning av verksamhet i form av ”träning för tävling”, organiserad träning, klubbrace, etc.

• Fortsatt fokus på att attrahera nya aktiva.

• Fortsatt verksamhet inom Team Skarpnäck och dess ungdomssatsning.

Verksamhetsplan




