
 
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2022 

 

  



 
 

 

 

INLEDNING  
Äntligen är det slut på alla restriktioner så nu tutar vi och kör så det ryker. 

  

STYRELSE 
Styrelsen under året bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande – Görgen Strömberg 

Vice ordförande – Robert Strömberg 

Sekreterare – Michael Demander 

Vice sekreterare – Lena Billström 

Kassör – Jessica Jonsson 

Ledamot– Lars Mehle 

Ledamot – Daniel Nordin 

Ungdomsledamot - Robin Billström 

Ungdomsledamot - Simon Strömberg 

Revisor – Maria Björklund 

Revisor – Marie Strömberg 

Suppleant revisor – Staffan Östman 

Valberedning – Mathias Henriksson (sammankallande) 

Valberedning – Tobias Wolfenstein 

Valberedning – Håkan Strindlund 

VERKSAMHETEN 
 

Vi startade året med att diskutera ett samarbete mellan klubbarna i regionen, vilket resulterade 

i Höga Kusten Cup. Ett lyckat evenemang som ser ut att fortsätta under 2023. 

Vi ansökte också om Återstartstöd från förbundet, där vi fick bidrag till att köpa två bilar och 

några uppsättningar av förarutrustning som kan användas till olika event och prova-på-dagar.   

 

Höga Kusten Racet 2022 

 

I maj genomförde vi Höga Kusten Racet en två-dagars tävling i som lockade många förare 

från hela distriktet.  (51 startande) Tävlingen var välbesökt och alla på plats var nöjda med de 

två tävlingsdagarna.   

 

Älgjakten 2022 (en del av Höga Kusten Cup) 

 

Under hösten genomförde vi den årliga tävlingen Älgjakten och hade bra med publik. Även 

denna tävling genomförde vi med bravur och alla förare, funktionärer, mekaniker och publik 

var nöjda med tävlingen.  (48 startande) 

 

Young Wheels 

 

1 januari startade vi i gång arvsfondsprojektet motorgården Young Wheels. Under januari och 

februari lades stort fokus på att uppföra lokalen med renovering, inköp av verktyg och 



 
 

 

 

material som skulle behövas för att den 27 februari äntligen bjuda in till invigning. Därefter 

har vi under året genomfört en mängd olika aktiviteter och evenemang som teamet har 

arrangerat tillsammans med projektledaren. Totalt under året har vi genomfört 20 evenemang 

som över 500 unga har besökt, 150 unga har tecknat medlemskap på motorgården, över 2000 

besök har skett på motorgården. För mer ingående information om projektet se bifogad 

årsrapport från projektet.  

 

Banan i Sandviken 

 

Under året har vi även lagt ner stor kraft och energi på upprustning av vår bana och depå. Vi 

har rensat upp och utökat depån så att vi kan välkomna fler förare till våra tävlingar. Vi har 

fått hjälp av Ris och Flis att ta bort sly så att vi har fått en fantastisk utsikt mot vattnet. Vi har 

lagt ny beläggning, fixat med staket, dikat, siktröjt, fixat sandfållor, rustat upp väg in, utökat 

publik och trailerparkering, flyttat bommen, fållat upp i depå, fortsatt arbetet med nya anbud-

och-kiosk baracker, målat curbs och startplatta. 

Ett stort tack till alla som har ställt upp och jobbat på banan.  

 

Övriga aktiviteter 

Vi hade några lyckade evenemang i samarbete med Höga Kusten Hotell och Studieförbundet 

där vi körde prova-på-race och en svensexa. Vilka glada miner det var på de som provade. 

Helt magiskt att se. 

Nytta med nöje har vi kombinerat, träningar i samband med jobbdagar har varit välbesökta. 

Vi hade även en välbesökt fest i november där vi bjöds på mat och underhållning.  

UTBILDNINGAR 
 

Vi har under året genomfört 1st licensutbildning, en hybrid där deltagarna kunde välja mellan 

att delta fysiskt eller digitalt.  

 

Möten 
Möten i form av styrelse-, klubb-och tävlingsmöten har hållits under verksamhetsåret. 

 

ÖVRIGT 
Under året har vi fortsatt jobba med olika medier för att kommunicera med våra befintliga och 

potentiella medlemmar genom vår hemsida. Genomsnittligt har vi haft 515 besökande på 

hemsidan under 2022. 

På facebook har vi minskat med 17% i räckvidd och har nått 22 918 personer under året. Vi 

har minskat med 15% i antalet besök på facebooksidan och haft 8310 besökande på vår 

facebooksida. Vi har ökat antal gillamarkeringar på vår sida med 50% och har totalt fått 108 

nya personer som gillar vår sida. På instagram har vi ökat med 100% i räckvidd och nått 706 

personer. Även i antal besökande på vår profil har vi ökat med 100% och har under året haft 

355 besök. Totalt under året har vi fått 44 nya följare på vår instagramsida.  



 
 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och styrelseledamöter som på ett eller annat sätt 

stöttat vår verksamhet under 2022. Nu är det gasen i botten som gäller och vi välkomnar 2023 

med en positiv anda! 

 


