
 

Nr 1-2013 

 

W – TUT 
 

Då var årsmötet avklarat med väldigt stor närvaro. Till ny ordförande valdes Johan 

Eriksson som efterträder Benny Persson som avböjt omval. Benny kommer nu att vara 

sammankallande i rallysektionen. Nyval även på två nya suppleanter, Johan Strömberg 

och Maria Lööv. 

Beslutades att få igång w-tut igen – som kommer att publiceras varannan månad på 

hemsidan med början i april. 

Vid årsmötet premierades Robin Friberg med en check – han har med sina fina resultat 

och framgångar utsetts till årets junior 2012 av Bergslagsrallyt. Robin gratulerades 

tillsammans med Stefan Gustafsson av klubben och kulturnämndens ordförande Ingvar 

Henriksson, för bra resultat i rallysprinten i Falun som resulterade i en SM bronsmedalj.  

Lasse Fältman var ”kungen” i Motala under folkrace festivalen och han har även visat 

flera fina resultat under fjolåret. Lasse hyllades med blomster och har även utsetts att 

mottaga ”ratten” för sina fina prestationer.  

Årsmötet avslutades med tårta och kaffe. Den nyvalda styrelsen hade konstituerade 

styrelsemöte efter årsmötet, där fördelning av arbete och kontaktpersoner utsågs. 

Januari och februari är intensiva månader med rallytävlingar. Egen tävling som ingick i 

Förbundsmästerskapet kördes, Bergslagsrallyt, Svenska Rallyt och SM sprinten i Falun 

var klubben engagerade i. Folkrace har haft sin tävling i mars med nöjda förare som 

gillade den nya bansträckningen.  

Under våren fram till hösten kommer det att läggas ner en hel del arbete på 

Folkracebanan vid Dynamiten för att färdigställa banan och servicebyggnader inför 

höstens tvådagars tävling. Banan kommer att besiktas om med ny banlicens där 

säkerheten ses över för förare, funktionärer och åskådare. 



Kallelse till Medlemsmöte den 2 maj 2013, klockan 19.00, ersätter månadsmötet. 

Några frågor kommer att behandlas som tillhör årsmötet bl.a  vice ordförande som 

valdes på två år. Ordförande valdes också på två år – mötet vill införa tillägg till 

årsmötesprotokollet så att valperioderna går omlott. 

Månadsmötesprotokollen kommer att läggas ut på hemsidan så att alla medlemmar kan 

gå in och följa verksamheten via nätet. Månadsmötes- och styrelseprotokollen kommer 

även att finnas i pärmar på klubblokalen för den som läsa. 

Har du tankar och ideér om att utveckla klubbens verksamhet med evenemang - maila 

ludvikams@telia.com, personal finns på klubbstugan varje dag som tar emot ditt mail. 

Önskar du/ni ha W-tut till er mailadress läggs den i en grupp som per automatic skickar 

den till er. 
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