
 
 

 
 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR SKENE MS ÅRSMÖTE 2023-02-28 

 
1. Årsmötets öppnande.  

2. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna. 

3. Upprättande av röstlängd samt val av rösträknare. 

4. Uppläsning av föredragningslista samt fråga om godkännande. 

     Eventuella övriga frågor. 

5. Val av Ordförande och Sekreterare att leda dagens förhandlingar. 

6. Val av två justerare att jämte Ordförande justera protokollet.  

7. Verksamhetsberättelser för 2022.  

8. Årsredovisning  

9. Revisorernas berättelse.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022. 

11. Fastställande av medlemsavgift för 2024.  

12. Val av styrelsemedlemmar. 

13. Övriga val  

14. Inkomna Motioner  

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4 

16. Mötets avslutande 

 

  



 
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE SMS STYRELSE 2022/23  
 
 

ALLMÄNT  
 
Vi ser att intresset för Skene MS fortfaraden är stort, vi är vid dags dato ca 560 
medlemmar.  
Det är roligt att se att vi på både Bil- och Mc-sidan har framgångar i tävlingar på 
både junior och senior nivå. Mx-laget vann sin serie och avancerar en division. 
Robin Larsson har haft stora framgångar i Nitro RX-serien. 
  
STYRELSEN  

Skene MS styrelse har under 2022 haft 10 styrelsemöten. Uppslutningen till 
möten har åter varit mycket god och mötena har varit effektiva. 
Under säsongen har vi äntligen kunnat genomföra tävlingar och träningsläger 
inom både Mc- och Bilsektionerna. 
 
Andra aktiviteter värda att nämna är att:  
-  Diverse underhåll har genomförts på våra fastigheter. Bland annat har köket i 

klubbhuset genomgått en uppfräschning och garagen har fått utvändig 
belysning.  

-  Uppdatering av värmesystem i klubbhuset har genomförts. 
-  Bil- och Mc-sektionerna har fortsatt diskuterat lösningar för att utveckla bådas 
   banor. 
-  Beslut om att skapa mer användbara ytor på vårt område har tagits. Behovet 
   för bland annat parkeringsplatser mm har ökat vid tävlingar. 
-  MX-banan har uppdaterats med en ny startgrind. 
-  Föreningen har registrerats för momsredovisning. 
-  Hjärtstartare och en modern sjukvårdsväska har införskaffats. 
-  Satsning på klubbens juniorer har startats. 
 
/Styrelsen för Skene MS 

 
  



 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIL-SEKTIONEN 2022/23  
 
2022 har varit ett händelserikt år, vi genomförde traditionsenligt Folkrace festivalen och 
Novemberracet, båda dessa arrangemang hade fulla startfält samt välbesökta publikplatser. 
Dessa två tävlingar gjorde goda ekonomiska resultat 
 
Våra duktiga tjejer och killar har synts på ett flertal folkracebanor runt om i vårt avlånga 
land, sedan har vi Robin Larsson som med goda resultat deltagit i Nitros RX i USA. 
 
Banan har under året använts till både träningar samt utlåning, på höstkanten hade vi besök 
av ett sällskap som tävlar i Cross cart original dessa valde att köra sin finaltävling hos oss. 
 
Inför festivalen så renoverades huvudposteringen samt byggde ett nytt publikstaket bakom 
startplattan. 
 
Under året passade några av oss på att utöka samt komplettera sina funktionärslicenser. 
 
Vi har under hösten diskuterat oss fram till och sökt datum för tre folkracetävlingar samt vår 
Backasprint, Beslut har även tagits att vi ska rusta upp vår bana under vinter/vår 2023. 
 
Bil och Mc-sektionerna ser i god anda fram emot att tillsammans fortsätta förvalta och 
utveckla vårt område. 
 
/Bilsektionen. 
 
 
  



 
 

 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ENDURO-SEKTIONEN 2022/23 

 
Året 2022 var ett annorlunda år för Skene MS Enduro på grund av coronapandemin. Tyvärr 
tvingades de ställa in Gökvalsen, men trots detta har klubben sett en bra tillströmning av nya 
medlemmar och aktiva. Skene MS Enduro har en betydande mängd licensierade deltagare. 
 
I april 2022 genomförde klubben ett tjejläger inom enduro med etablerade tränare. Lägret 
blev fullbokat på bara några dagar och hölls naturligtvis i enlighet med gällande 
rekommendationer om avstånd och hygien. 
 
Ordinarie träning har hållits på Backabanans endurospår under tisdagar, onsdagar och 
söndagar, tillsammans med motocrossbanan. När banan var stängd har vinterspåret varit 
öppet för medlemmarna. Träning för ungdomar har också ordnats på endurospåret. Vid 
ordinarie träning har träningsansvarig utsetts i samråd med Crossektionen, och vid enstaka 
tillfällen då endast vinterspåret varit öppet har Endurosektionen tagit på sig 
träningsansvaret själva. 
 
Under året har det också anordnats arbetsdagar med bra uppslutning och utmärkta resultat. 
Skene MS har bidragit ekonomiskt till material och maskiner. Korvgrillning och fika har också 
ordnats vid grillstugan. 
 
Skene MS Enduro-medlemmar har tävlat vid många tillfällen under 2022, inklusive 
Ungdoms-SM, Vintercupen, Veteran-RM, Stångebroslaget, Ränneslättsloppet, Gotland Grand 
National och Novemberkåsan. 
 
Denna verksamhetsberättelse har skrivits av Fredrik Langvall för Skene MS Enduro, och den 
är daterad den 9 februari 2022. 
 
 
  



 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MX-SEKTIONEN 2022/23  
 

Ett jordsnurr har passerat och ytligare ett motocross-år är lagt till historieböckerna. Året 
startade som vanligt lågmält kring Backabanan och någon vidare aktivitet att nämna kring 
crossbanan fanns inte innan mars månad. Mars rivstartades dock och under några hektiska 
veckor gjordes banan i ordning inför besiktning och utfallet blev väl godkänt. Lagom till april 
månads intåg började crosskolan på söndagar. Crosskolan med alltid lika bra uppslutning 
både från kunniga ledare, glada små crossåkare och stolta föräldrar ger hopp om en framtid 
med en aktiv crossbana!  
 
Parallellt med crosskolans utveckling och framsteg började ett serielag växa fram. Vårträning 
med läger i Skåne gav både bra sammanhållning och låga varvtider på träning. 14 Maj var det 
så äntligen dags för premiär och med fullastade ekipage bar det av till Säffle. Klubbens 
representanter hade en laguppställning i åldersspannet 20–50 år och sopade banan med 
konkurrenterna och fick årets första vinst med i bagaget hem. Senare följde tävlingar med 
upprepat resultat där Skene MS alltid var med i toppen.  
 
Midsommar passerade med värmebölja likt Sahara och torka som följd på Backabanan. 
Därför upprustades banans bevattningssystem med samlad kraft. Många fina sommarkvällar 
med träning och umgänge på den välskötta banan passerade och så den 14 juli var det dags 
för nästa milstolpe under året. Startgrinden där många både SM, EM och VM förare har 
passerat över behövde bytas ut. Däcksmärken från klubbens legendarer skulle bytas ut i 
hopp om att klubben ska kunna skörda nya framgångar i framtiden. Så med samlade krafter 
och grävmaskin till hjälp monterades den nya grinden med tillfredställande funktion!  
 
Nedräkningen hade med detta börjat och listan med saker att färdigställa till första 
hemmatävlingen var lång. Genom samarbete och flertalet mantimmar blev Backabanan i 
toppskick under 1,5 månads tid och lördagen 20 augusti föll den nya startgrinden för första 
gången och Skene MS gick segrande ur helgen. Så var klubbens första hemmatävling på 
några år över och de positiva orden haglade från SVEMO’s representant och lovord som - ” 
Kanske får vi se SM på Backabanan igen?!”. Dessa fina ord möttes med ödmjukhet samtidigt 
som vi i klubben hade lärt oss massor!  
 
När säsongen var över stod Skene MS serielag högst upp på pallen som seriesegrare och 
med detta ett upphopp till division 2 södra för 2023. En prestation som alla inblandade är 
otroligt stolta över och där ledorden hela tiden har varit sammanhållning, samarbete och att 
ha kul!  
 
Crosskolan har fortsatt bra uppslutning över hela säsongen och är otroligt uppskattad bland 
de unga och med ett snitt på ca 40 tappra åkare oavsett väder har klubben en plantskola där 
nya åkare kan få växa och förbättras!   
 
Höstens intåg med sitt mörker och nederbörd gjorde att aktiviteten minskade på 
Backabanan, men bakom telefonskärmarna började chattgrupper skapas och ett hopp om 
större samarbete mellan åldrarna växte fram, undrar vad 2023 har att erbjuda?  
 
// Petter  
 
  



 
 

 
  



 
 

 
 
 

Valberedningens förslag av 2023 års styrelse Skene MS 
 
Styrelse 

 Ordförande  Börje Sandh  1 år Omval 
 Vice ordförande Tommie Ragnarsson 2 år Omval 
 Sekreterare  Andreas Frostenäs 2 år 1 år Kvar  
 Vice sekreterare Stefan Eliasson 2 år 1 år Kvar 
 Kassör  Emelie Udd  1 år Omval 
 
 
 Grenrepresentanter 
 Folkrace/Crosskart Martin Udd  1 år Omval 

Rallycross/Racing   1 år Omval 
ATV  Vilande 
Rally  Magnus Widmark 1 år Omval

 Enduro  Fredrik Langvall 1 år  Omval
 Motocross  Jacob Johansson 1 år Omval 
 Motocross Ungdom Nicklas Bergqvist 1 år Omval
 Ersättare Bil  Marcus Andersson 1 år  Omval
 Ersättare MC  Petter Johansson 1 år Omval 
  
 
 
 Val av kommittéer och övriga ansvariga 
 
 Miljöombud  Wiktor Eriksson 1 år  Nyval 
 
 

 
Revisorer   
Tony Ragnarsson   1 år Omval 
Monica Sturesson    1 år Omval 
Ingegerd Molin, Ersättare   1 år Omval 

 
Valberedning 2023 
 
Bil Ida Johansson Norén   1år Omval 
Bil 
Mc Fredrik Dalqvist   1år Omval 
Mc 

 

 
 
 
 
 


