Årsmöteshandlingar för
2021 års verksamhet
Söndag 10 april 2022
Kl. 16.00
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FÖREDRAGNINGSLISTA vid Motorklubben Orions årsmöte 2022-04-10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
a)

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter för 2023
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Val av:
Föreningens ordförande för en tid av ett år
Avgående: Bosse Andersson

Sid 3–7
Sid 8–10

Sid 11
Sid 12
Sid 12–14
Sid 16

b)

Styrelseledamöter i styrelsen för en tid av två år
Avgående: Annika Ytterberg, Stig Lindström, Mikael Westerlund

c)

Tre suppleanter för en tid av ett år
Avgående: Kalle Sjöström, Ulf Mattsson, Marcus Halonen

d)

Miljöansvarig för en tid av ett år
Avgående: Bengt Mattsson

e)

Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
Avgående: Sune Alm, Krister Gerdlöf

f)

En revisorsuppleant för en tid av ett år
Avgående: Leif Jansson

g)

Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
Avgående: Annika Hernehult Svärd, Conny Hedin och Anneli Svärd (smk)

h)
Beslut om val av ombud till SDF-mötet (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud)
14.
15.

Övriga frågor
Avslut
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Motorklubben Orion (814400-1545) får härmed avge följande
berättelse för verksamhetsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Bo Andersson
Sören Jansson
Annika Ytterberg
Stig Lindström
Mikael Strandberg
Bengt Mattsson
Mikael Westerlund

Styrelsesuppleanter:

Kalle Sjöström
Ulf Mattsson
Marcus Halonen

Arbetsutskott:

Bo Andersson
Sören Jansson
Annika Ytterberg

ÖVRIGA UPPDRAG
Revisorer:

Sune Alm
Krister Gerdlöf

Revisorssuppleant:

Leif Jansson

Miljöansvarig:

Bengt Mattsson

Hemsida:

Annika Ytterberg

Valberedning:

Anneli Svärd(smk)
Annika Svärd-Hernehult
Conny Hedin
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ÅRSMÖTE OCH STYRELSEARBETE 2021
Årsmötet hölls den 8 juni vid Sipsjöbanan och samlade 15 st medlemmar. Huvudstyrelsen har under
året genomfört 10 protokollförda sammanträden.
MEDLEMSANTAL
Den 31/12 2021 var antalet medlemmar i klubben 491 personer (antal 2020-12-31 var 505 st). Klubben
har fyra sektioner där aktiviteter har förekommit i tre av dem under 2021; bil, motorcykel och den
nystartade enduro-sektionen. BMX-sektionen får anses som vilande för närvarande.

LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR
I Backstugan som är vårt klubbhus har det fortsatt med renoveringen med nytt golv i lokalen, kök,
entré och kontor samt att köket rustats med byte av köksskåp, spis, fläkt, diskbänk och bänkskivor.
KLUBBENS EKONOMI
Året har haft både positiva och negativa händelser när det gäller den ekonomiska biten. Tyvärr
drabbades vi av sönderslagna fönsterrutor i backstugan vid ett par tillfällen så nu har vi investerat i
plexi-glasrutor i stället. Som tur var så kom en utbetalning från Fora-försäkringens överskott väldigt
lägligt som täckte hela glaslagningen. Tack vare de höjda medlemsavgifterna har vi dock en ekonomi i
balans. Fordonsreparationerna har varit omfattande under året med bl a investering i två nya
hjullastardäck. Alla planerade avskrivningar är nu slutförda men arbetet med att spara ihop till nya
inköp till maskinparken pågår.
ALLMÄNNA ARVSFONDEN
Slutarbetet med knattebanan har pågått i låg omfattning under året. Till viss del en tröghet med
anledning av pandemin i och med att hela anläggningen har använts sparsamt under året. Nya tag
kommer att tas med detta under 2022 så att projektet kan slutföras.
REPRESENTATION
Minnesgåva har lämnats i samband med Karl-Ingemar Larssons bortgång.
MILJÖ
Fortsätta arbetet med miljöplanen där dokumentation av kemikalier samt rutiner om omhändertagande
prioriteras.
Oljeavskiljare till spolhallen har inköpts och fått godkännande av kommunen.
Tillstånd att mottaga fyllnadsmassor till bullervallar har lämnats av kommunen.
SEKTIONERNAS VERKSAMHET
BIL-SEKTIONEN
Bilcross
Ingen rapport vid publicering
Folkrace
Ingen rapport vid publicering
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Rallycross
Anders Michalak som tävlar i RallyX Nordic Supercar kom sjua i serien som kördes med sju
deltävlingar.
Rally
Då tävlingarna kom igång igen på sensommaren var Conny Sjöström och Thomas Söderlund ute och
luftade bilarna. Thomas hade bästa placeringen i MK Rimos tävling med en andraplats i klassen C2WD.
Bil-Orientering
Vi arrangerade Roslagsrundan, 1:a deltävlingen i Upplandsserien med MSO, den 18 september med
start o mål i klubbhuset på Sipsjön.
Tävlingen gick på vägar runt Hallstavik och Skebobruk med slutsträcka inne på motocrossbanan på
Sipsjön.
Tävlingen var mycket uppskattad och gav ett tydligt utslag.
Som vanligt vann Björn Henriksson o Ulf Andersson den långa banan och Linnea Malberg o Zacke
Nordvall vann UH kort.
Den 6-7 aug deltog Lasse o Daniel i NEZ Danmark och kom 3:a resp 5:a.
Den 11 sept deltog Lasse o Daniel i Tröjemålasnurren och kom 3:a.
Den 1-2 okt NEZ Ljungbysnurren deltog Mattias o Daniel och kom 5:a och Lasse o Stig och kom 6:a.
Den 9 okt Svamptåget UH+MSO deltog Mattias o Daniel och kom 4:a i MSO A, Lasse o Stig kom 2:a
i MSO B. MSO/UH kort deltog Linnea o Zacke och kom 1:a.
Den 15-16 okt NEZ i Finland deltog Mattias o Daniel och kom 8:a och Lasse o Christer Nordvall och
kom 15:e första dagen och 9:a resp 13:e plats andra dagen.
Den 22 okt UH i Rasbo kom i klass A Lasse o Stig 2:a och Linnea o Zacke 1:a i klass C samt Mattias o
Molly 1:a i klass Pb.
Den 13 nov Bil o turen i Mölndal deltog o Daniel och kom 3:a och Linnea o Mattias och kom 9:a på
lång bana.
Den 4 dec Åke Janssons minne i Grimslöv deltog Lasse o Daniel och kom 4:a.
BMX
Ingen verksamhet under året.
MOTOCROSS-SEKTIONEN
Styrelsen
Micke Strandberg, Fredrik Landström, Stefan Larsson, Micke Westerlund
Sektionen har under året haft 4 styrelsemöten.
Banan
Vi har haft god träningsverksamhet under året trots fortsatt pandemin under vårsäsongen.
Tävlingar
Vi har genomfört 2 st tävlingar. Östra Serien 19 juni med ca 200 startande. Lag-SM finalen den 28
augusti samt inbjudan 125 U17 (Bill Nilsson Trofén). Tyvärr fick vi ställa in YMX som skulle körts
den 13 Maj pga. det generella tävlingsstoppet inom Svemo. KM genomfördes den 3 oktober med totalt
33 st startande.
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Tävlingsresultat
SM MX1:
7: a Rasmus Andersson, 12: a Jeff Oxelmark
SM MX2:
4: a Viking Lindström, 34: a Marcus Gredinger (missade 5 deltävlingar pga axelskada)
JSM Open:
2: a Viking Lindström
SM U17 125:
18:e Albin Silverarn
LAG SM på Sipsjöbana:
Östra Serien:
Serieseger Div. 1, Serieseger Div. 2, 6: a Div. 3 och 11: a Div. 4.
28 förare har varit med och kört serien.
Crosskola
Crosskolan startades i slutet av April och genomfördes vid 6 tillfällen under våren och 6 st under
hösten. 38 st deltagare från 4 till 14 år.
ENDURO
MK Orion hade 55 licensierade förare under 2021.
MK Orion har inte haft någon riktig endurosektion på några år men under hösten -21 började det pratas
om att starta på nytt, och december -21 hade endurosektionen sitt första möte. I sektionen sitter Markus
Halonen, som valdes till ordförande tills vidare, Jan Karlsson, Annika Ytterberg, Roine Olsson, Per
Olof Lifvendahl, Björn Westlund & Fredrik Westerlund. Som första mål beslutade vi att försöka få till
en permanent banlicens från SVEMO, runt Sipsjöbanan. Det arbetet kommer att fortgå under 2022.
Dessutom togs beslut att inte arrangera egna tävlingar under 2022, men att fixa till vår enduro slinga
till ett bättre skick.
Enduroförarna har tävlat flitigt under året, som vanligt, och här kommer lite höjdpunkter.
Östra Open:
Junior klassen 11’a Albin Silverarn.
Motion +50
13’e Jan Karlsson.
Ungdom 125 E1,
8’a Jack Harold
Ungdom 85 E0,
4’a Wiggo Lifvendahl
MC Sport Cup
Motion -39,
7’a Mikael Halonen
Motion -50,
7’a Ulf Wisell, 9’a Jan Karlsson
Ungdom 85 E0,
4’a Wiggo Lifvendahl
6 timmars lagtävling i Vendel 22 maj, hade MK Orion 2 lag med. En fruktansvärt regnig och slirig
tillställning.
Lag MK Orion kom på 16’e plats. Mikael Halonen, Fredrik Westerlund & Roine Olsson.
Lag Ytterberg Racing kom på 17’e plats. Görgen-, Oskar-, Emil- & Rasmus Ytterberg
Gripendygnet 7 augusti hade MK Orion 2 lag med. Även denna gång, en fruktansvärt regnig och slirig
tillställning.
Lag MK Orion kom på en fin 10’e plats. Joakim Weston, Emil-, Oskar- och Rasmus Ytterberg, Fredrik
Karlsson, Niklas Pettersson & Jesper Stark.
Lag Roslagens Mix kom på 19’e plats. Roine Olsson, Markus-, Mikael Halonen, Jan Karlsson, Erik
Kårlin samt Emil Johansson (Åsätra) och Jimmy Nordh (Åsätra).
Stångbroslaget ställdes in pga rådande virusläget.
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Gotland Grand National kördes 28, 29 oktober. MK Orion hade 48 st startandes förare. Klubbrekord
kanske? Lite höjdpunkter. I sina respektive klasser kom. 29’a Jan Karlsson, 27’a Ulf Wisell. 20’e
Görgen Ytterberg, 3’a Wiggo Lifvendahl, 16’e Jack Harold, 2’a Emil Ytterberg, 3’a Viking Lindström,
18’e Andreas Messing.
Rännesslättsloppet kördes 6’e november. Per Olof Lifvendahl 31’a.
Novemberkåsan kördes i Gävle 13’e november. Mikael Halonen & Emil Ytterberg statade men ingen
av MK Orion förarna kom i mål denna gång.
MC Sport kåsan i Botkyrka gick 27’e november.
Junior: 1’a Viking Lindström, 2’a Rasmus Andersson
Senior: 3’a Joakim Weston, 4’a Andreas Messing
SM: Inga framstående resultat
USM: USM 1: 9’a Wiggo Lifvendahl
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Styrelsen föreslår
- Att årets överskott 204 540,93 kronor enligt resultat- och balansräkningen balanseras i ny
räkning
MEDLEMSAVGIFTER
Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2023 är oförändrade, 350 kr för vuxen och 100 kr för
ungdom.

VERKSAMHETSPLAN 2022

Inledning
Svensk idrott har enats om Strategi 2025 och nu pågår en resa mot en mer välkomnande idrott där så
många som möjligt idrottar så länge som möjligt.
MK Orion vill självklart vara en del i denna resa. Vi tror att en väl förankrad värdegrund är en viktig
del för att lyckas. Vi vill vara en stark och levande förening som tar vara på människors engagemang
och inspirerar till delaktighet. Samtidigt som vi också vill vara en förening som jobbar för trygga
idrottsmiljöer och jämställdhet.

Styrelsen
Styrelsen ska upprätthålla det löpande arbetet i klubben med regelbundna styrelsemöten. Mötena kan
varvas med fysiska möten och telefonmöten.
Stärka klubbens ekonomi och sammanhållning.
Marknadsföra varumärket MK Orion.
Arbeta för att öka antalet ledare, funktionärer och aktiva.
Arbeta för en jämställd idrott där män och kvinnor har samma möjlighet att deltaga och leda.
Uppdatera miljöplanen och närvara vid miljörevision.
Färdigställa egenkontroll plan för miljöarbetet.
Tillse att beslutade projekt ska vara färdiga inom fastställda tidsramar.

Sektionerna
Planera tävlings och träningsverksamheten och skapa ekonomiska förutsättningar för genomförandet.
Planera någon slags avslutning med förare/funktionärer när säsongen är slut.

Trygga idrottsmiljöer
Vi fortsätter vårt arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer. Detta arbete sker genom kontinuerlig
kontroll av registerutdrag på våra ledare inom föreningen. Föreningen fortsätter att uppmana ledare att
ta del av utbildningar som erbjuds av olika arrangörer. Det kan gälla såväl mer allmänna föreläsningar
om idrott såväl som specifika ledarutbildningar inom respektive specialidrottsförbund.
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Utbildning
Arbeta för att våra ledare, tränare och förtroendevalda känner till och arbetar enligt svensk idrotts
värdegrund samt genomför de utbildningar som finns inom organisationen.
Vi fortsätter att erbjuda våra ledare de tränar/ledarutbildningar som ordnas av SISU, SVEMO, SBF,
SCF för att på bästa sätt utveckla vår verksamhet.
Sektionsstyrelser ska inventera klubbens utbildningsbehov och verka för att nödvändig utbildning av
funktionärer genomförs.

Anläggningarna
Färdigställa renoveringen av Backstugan
Färdigställa spolplatta/tvätthall kombinerad med verkstad och knattecrossbana för de yngsta förarna i
enlighet med Allmänna arvsfondens, Roslagens Sparbanks och Norrtälje Kommuns beviljade bidrag.
Påbörja arbetet med att sänka bullernivån på Sipsjöbanan med uppförande av bullervallar enligt krav
från kommunens miljökontor.

Fair race
Det ska alltid vara rent spel inom alla sportgrenar på banan och i styrelsearbetet. Vi trakasserar inte
varandra med ord, handling eller bilder i något sammanhang. Gäller vid såväl fysisk kontakt som via
sociala medier.

Hemsidan
Klubbens officiella kanal är hemsidan och där finns länkar till sektionerna och viktig information till
medlemmarna.
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Budget MK Orion

2022

Inkomster
Medlemsavgifter

150000

Bingolotto

1000

Gräsroten, övrigt

1000

Anläggningsbidrag bmx

8000

Överskott biltävling
Summa

2000
162000

Utgifter
Kostnader backstugan inkl el

15000

Försäkringar

11000

Telefon, data

2500

Porto

5000

Bevakning

10000

Årsmöte, övriga möten

2000

Representation, uppvaktning

2000

Medaljpremier

10000

Medlemsavgift föreningar

8000

Bokföringsprogram

3000

Bankkostnader

2500

Annonsering

1000

Utbildning, verksamhet
Underhåll, försäkring, skatt
maskiner
Kostnader bil

5000
70000
2000

Kostnader bmx hemsida arrende

6000

Kostnader enduro

2000

Övrigt

5000

Summa
Budgeterat resultat

162000
0
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SLUTORD
Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack till alla som på olika sätt har stöttat vår verksamhet.
Tack till Norrtälje Kommun, Sparbankstiftelsen och Allmänna Arvsfonden för gott samarbete och
bidrag till förbättringar vid våra anläggningar.
Hallstavik i mars 2022

Påskrifter finns på original handlingen vid årsmötet

Bo Andersson

Sören Jansson

Stig Lindström

Annika Ytterberg

Mikael Strandbergh

Bengt Mattsson

Mikael Westerlund

Kalle Sjöström

Ulf Mattsson

Markus Halonen
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