Kort från årsmötet samt en Svensk Mästare i klubben
Vi börjar med att gratulera Niklas Ledin
och Jonna Olsson till det svenska
mästerskapet i Grus SM 2-WD.
Efter 2 vinster och en 3.e plats samt en
bruten tävling kan nu Niklas och Jonna
titulera sig Svenska Mästare. Klubben vill
därför gratulera till denna fina
prestation.

Årsmötet.
Mötet kunde i år hållas i klubbens egen klubblokal.
33st glada klubbmedlemmar slöt upp till årsmötet söndagen 14/11. Årsmötet kunde
genomföras i rask takt med Stefan Berg som ordförande och Morgan Wass vid pennan.
Valberedningen hade gjort ett bra arbete med att fylla alla platser inför mötet, så klubban
kunde svingas i rask takt av Stefan. Revisorerna hade inga kommentarer på ekonomin som
var i ordning.
Protokoll från årsmötet är nu utskickat till samtliga medlemmar tillsammans med
inbetalningskort. Protokollet med de olika personvalen finns nu att läsa även på hemsidan.
Efter mötet bjöds det på smörgåstårta samt prisutdelning och närvarolotteri.
Årets tävlingsprestation 2020-2021 tilldelades Mattias Andersson Nora för sina insatser i
crosscart. Tyvärr kunde inte Mattias närvara så brorsan Marcus tog hand om detta och
skickade med gratulationer samt aplåder från mötet till Mattias.
Klubbmästare i Rally A-förare blev Mikael Eriksson, B-förare Göte Nygren och C-förare
Bengt Resare.
Förarmärke i Rally tilldelades Niklas Ledin samt i folkrace Andreas Ledin. Niklas kunde inte
närvara på årsmötet men en blomma samt applåder skickades till Niklas för sitt SM-guld i
grus SM 2-WD.
Klubben har nu mycket på G. 2st tävlingsdatum är sökta och godkännda för vintertävling på
Mossgrufvebanan ” Första chansen 2022-01-22” samt ”Andra chansen 2022-02-26”. Robert
Ledin drar i trådarna.
”Kopparsvängen vinter 2022 02-19” är i startgroparna. Inbjudan är kommer ut inom de
närmaste dagarna. Stefan Berg, Mikael Nyman och Kerstin Sjödin håller i trådarna här.
Klubben hoppas på ett aktivt deltagande från våra medlemmar för att ha möjlighet att starta
upp efter 2 år av pandemi och paus i verksamheten.

Lite bilder från årsmötet i kubbis
Närmast i bild Robert, Rosa och
Andreas Ledin och på andra
sidan bordet vår trotjänare
Ingemar Frisk som inte missar
något årsmöte. Ingemar som
varit med från klubbens
grundande.
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God Jul och Gott Nytt År önskar klubben

