
Årsmöteshandlingar
Verksamhets-, förvaltnings- och 

revisionsberättelse 2022
Verksamhetsplan och budget 2023



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, Slopande Arbetspliktpeng.  

8. Val av styrelse.

9. Inval av Hedersmedlem. 

10. Ombud till CF. 

11. Övriga frågor.

Förslag till årsmötesagenda



Verksamhetsberättelse 2022



Verksamhetsberättelse

Året 2022 har verksamhet kunnat bedrivas utan pandemi vilket var väldigt skönt!
Vår-och höstarbetsdagar, och en mängd ytterligare arbetsdagar har genomförts med strålande resultat!
Låssystemet från Iloq har gjort vår anläggning tillgänglig för medlemmar i en positiv utveckling.
Anläggningen har bl a uppdaterats med:

*Elsystemet av track banans depå.
*Garaget renoverats via ett försäkringsärende. 
*Klubbhuset har fått en ny luftvärme pump.
*Sektortidtagning.
*Belysning Dirt banan.
*Sponsring av Latera Racing, Team Office och HEXparts.



Antal unika transponders registrerade per bana Antal registrerade varv per bana



Antal varv per veckodag



• DIRT 1/8or

• 2022 Våren gjordes ett stort arbete med banan en helt ny layout 
och oljad yta som gav banan en helt ny dimension,

• Sverige Cup tävling genonfördes 23-24 Juli med strålande 
resultat och glada tävlande.

• Belysningsstolpar kom upp som kopplades in under hösten och 
en tävling From dusk to dawn kördes vid mörkrets intåg med 
taggade förare men som tyvärr blev riktigt regn tyngd.

• 2023 tycks bli året då 1:8or kommer booma igen. Ett flertal 
nya och gamla ansikten har visat stort intresse av att 
komma igång. En deltävling av Mittsvenska Cupen Finalen 
kommer att köras 2 september. 



• Bland dom längre banorna i sverige.

• Kör en cup serie en gång i månaden 1/28 track.

• Bilar till nybörjare och avancerade. 

• 1/10 buggy HEXparts wallride.



Green Hill 1/10 or

2022 blev ett litet mellan år pga

lägre intresse och lite covid tapp 

på utövarna.

Sommar cup tävling vi skulle haft 

i Maj uteblev pga för få anmälda,

Sverige cupen i Juli fick tyvärr 

också samma utgång.

Bortsett från detta så var det ändå 
många utövare som nyttjade banan.
2023 turfen har blivit sliten så en 
renovering av ytan kommer göras 
till våren.
Sommar cup tävling har vi planerat 
köra.



2022

- Säsong öppnades början av maj

- Bra aktivitet varje helg

- SC tävling

- 2x Team Office cup tävlingar

Underhåll på banan :

- Varm asfalt på kurbs kanten

Tävlingar 2023:

- SM 1/10 NT 15-16 Juli

- RM 1/8 Track och 1/10 El Touring

- 4 Team office cup tävlingar 

- 1. Maj

- 6. Juni

- 30. Juli

- 3. September



Förvaltningsberättelse 2022



Året 2022 har varit ett år med mycket körning och verksamhet på klubben.
Planerade tävlingar 2022 var både upp och ner 1/10or på green hill fick tyvärr ställa in pga för få anmälda 
men track och dirt hade välbesökta tävlingar och track hade en välbesökt Team office prolog på sen 
sommaren.
Resultatet blev lite lidande pga några utgifter och färre tävlingar utförda, 2023 ser ut att gå bättre.

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

Se bilaga för resultat- och balansrapport.





Verksamhetsplan och budget 2023



• 2023 verkar kunna vara året där verksamheten återfår utövande ökning.

• Flera tävlingar planeras på Flatenbanan; SM/RM.

• Team Office Cup 4 deltävlingar 1/10el track 13,5

• En tävling planeras på Green Hill; Sommar-Cup. 

• En tävling planeras på Dirt; Mittsvenska cupen.

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

• Klubbhuset har under vinter säsongen en 1/28 track cup.

• Fortsatt fokus på att attrahera nya aktiva.

• Fortsatt verksamhet inom Team Skarpnäck och dess ungdomssatsning.

• Sektionstidtagningen fortsätter vi att jobba med.

• Löpande förarlicensutbildning.

• Fokus på att attrahera befintliga aktiva att ta funktionärslicens, målsättning att kunna vara 
självförsörjande inom föreningen.

Verksamhetsplan



Budget 2023, MHF Skarpnäck

Y 2023 resultat 0,00 kr

Avsättning Investeringskonto -44 500,00 kr

Intäkter In/Ut

Försäljning Kiosk 130 000,00 kr

Tävling 100 000,00 kr

Trackfee (Bana) 50 000,00 kr

Medlemsavgifter + års Trackfee 210 000,00 kr

Kostnader

Sektion

Green Hill -15 000,00 kr

Track -15 000,00 kr

Dirt -15 000,00 kr

MiniZ -15 000,00 kr

Crawler -15 000,00 kr

Kioskvaror -80 000,00 kr

Lokalhyra -25 000,00 kr

El -60 000,00 kr

VA -12 000,00 kr

Avfall -8 000,00 kr

Städning och renhållning -4 000,00 kr

Reparation och underhåll av lokaler -8 000,00 kr

Övriga lokalkostnader -55 000,00 kr

Reparation och underhåll av fastighet -10 000,00 kr

Förbrukningsinventarier -10 000,00 kr

Programvaror -1 000,00 kr

Förbrukningsmaterial -1 000,00 kr

Kostnader i samband med tävlingar -25 000,00 kr

Webbhotell/Internet kostnader -4 500,00 kr

Företagsförsäkringar -17 000,00 kr

Bankkostnader -6 000,00 kr

Föreningsavgifter -4 000,00 kr

Investering 2023

Handikapp hiss Track och Dirt -40 000,00 kr
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