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Hövdingens
hörna

lagledare och funktionär. Det
går inte riktigt med ord beskriva
vad Mikael har betytt för vårt lag
och vår klubb, men han har lagt
ett väldigt fint jobb hos oss. Tack
Mikael!
Om vi nu blickar framåt på en ny
säsong så hoppas vi naturligtvis
på att vi kan få köra våra tävlingar inför publik igen och att livet
går tillbaka till lite som det var förr.

Den gångna säsongen kommer
att gå till historien om att köra
tävlingar för tomma läktare och
publik i allmänhet.
Hade någon sagt till mig att ni
kommer att köra hela denna säsong i stort sett publikfritt, då
skulle jag ha trott att de drev med
mig. Tyvärr var detta den bistra
sanningen om säsongen.
Trots detta genomförde vi en säsong som var bra med tanke på
de omständigheter som var – och
fortfarande är – rådande.
Jag vill skicka ett speciellt tack till
alla sponsorer som ställde upp
till 100% på vårt lag och klubb.
Vidare ett stort tack till alla funktionärer som var med under alla
tävlingar från lagcup till våra seriematcher. Detta gäller även våra
förare och lagledare som kämpade på hela säsongen. Jättetack till
er alla!
Tyvärr har vi också haft en del
tunga beslut att fatta i föreningen
och aktiebolaget, där det tyngsta
beskedet för mig som ordförande
var när vi insåg att vi var tvingade att säga upp vår lagledare/
sportchef Mikael Wirebrand.
Uppsägningen beror på den väldigt hårt ansträngda ekonomin
som vi hamnat i. Jag vill skicka
ett väldigt stort tack till Mikael
för allt jobb han gjort både som

Det har ju hänt en del på vår
lagledarplats, där vi har hyrt
in Mikael Karlsson som ny
lagledare. Mikael kommer att ha
hand om elitserielaget i första
hand och sedan, om det blir tid,
också hjälpa till lite på ungdomssidan.

Mikael Karlsson, lagledare Vetlanda Speedway 2021

Karlssons
ruta

Laget för 2021 kommer att vara
lika som förra året. Vi kommer
att ha en världsmästare med i vår
laguppställning, även om han inte
kommer delta i alla matcher, men
det har vi vetat från början när vi Vi har en spännande trupp 2021
där stommen består av svenska
skrev kontraktet med honom.

och till stor del lokala förare,
vilket är extra kul och kan bära
oss långt tillsammans. Sedan
har vi både spets och bredd
i våra utländska förare som
kommer att komplettera varandra på ett bra sätt. Det är inte
rimligt att sätta upp några tydVi har vårt årsmöte den 24 mars,
liga resultatmål just nu, men
i digital form. Ni anmäler er i
när jag ser truppen som nytillförväg och får sedan instruktioträdd lagledare så ser jag stora
ner om hur ni ska koppla upp er
denna dag, för att närvara på års- möjligheter att nå bra resultat.
mötet och därmed utnyttja er rätt Vi ska tillsammans jobba mot
en slutspelsplats till att börja
att rösta.
med. Jag är övertygad om att vi
Lagcupen kommer som vanligt
kan utvecklas mycket tillsamatt vara starten på vår säsong,
mans under säsongen och bli
den 16-17 april, och där behöver
vi folk till att genomföra cupen på farliga och obekväma för våra
motståndare i ett slutspel. Ser
ett bra sätt.
fram mot säsongen med tillförTill slut vill jag återigen tacka er
sikt där vi alla kan utvecklas
för den säsong som har varit och
tillsammans i klubben med
hälsa er alla välkomna till en ny
förare, funktionärer, publik
säsong 2021!
och samarbetspartners. Nu
Stefan Gidius
kör vi mot ett bra 2021 tillOrdförande i Vetlanda speedway sammans! /Mikael
Jag hoppas som ordförande att
alla våra trogna funktionärer kan
hjälpa oss även under 2021. Jag
vädjar även till er alla funktionärer att försöka få med en medlem
till så kommer vi ju att öka väldigt mycket.

VMS AB

Digitalt årsmöte - hur går det till?
Årsmötet kommer att vara
digitalt via appen Microsoft
Teams.
Du behöver inte ha appen installerad i din dator, ipad eller
telefon.
Om du HAR appen installerad
använder du den. I annat fall
väljer du alternativet ”fortsätt
i den här webbläsaren” när du
klickat på möteslänken.Logga
in på mötet genom att klicka
på bifogad möteslänk. Se nedan.
Inga lösenord behövs.
Du är inbjuden till ett möte
med Microsoft Teams-möte
Rubrik: Årsmöte VMS
Anslut på din dator eller i mobilappen
Klicka här om du vill delta i
mötet
Vänta tills du blir insläppt
•

Stäng av din kamera
och din mikrofon.

•

(Mikrofonen kan du sätta
igång när du ombeds ställa eller svara på en fråga,
men behåll den avstängd
när du inte vill säga något. Kameran ska vara avstängd under hela mötet
När du blivit insläppt
till mötet letar du reda
på bilden från studion
(Stefan Lundin)
Klicka på de tre (3)
punkterna i det nedre
hörnet på denna bild
och välj FÄST
(På detta sätt kommer
bilden från studion alltid att vara störst på din
skärm)
Se till att enbart bilden
från studion är ”FÄST”

Omröstningar
•

Eventuellt kommer vi
att använda oss av ett
digitalt verktyg för omröstningar.
Länken till detta verk-

tyg heter MENTIMETER och du använder
det genom att klicka på
bifogad länk. (Länken
kommer senare)
•

Om du har en telefon
med webbläsare går det
fint att använda webbläsaren i telefonen och
vara med och rösta via
din telefon. Då slipper
du ha olika fönster öppna i din dator.
Skriv in adressen
http://www.mentimeter.com i din webbläsare
I översta fältet skriver
du in koden
(Koden skickas ut senare)
När det är dags för omröstning kommer frågan
upp i din webbläsare
Låt denna sida vara
igång under hela mötet.

Alla förare är nu kontrakterade
250-laget:
Theo Bergkvist
Inken Pöker
Alfons Wiltander

Samtliga förare har nu skrivit
under sina kontrakt för säsongen 2021. Vår lagtrupp se
därför ut som följer:
Laget i Bauhausligan:
Filip Hjelmland
Dominik Kubera
Brady Kurz
Peter Ljung
Andreas Lyager
Viktor Palovaara
Alexander Woentin
Lucas Woentin
Szymon Wozniak
Bartosz Zmarzlik
Vår egen världsmästare 2019-2020
Bartosz Zmarzlik

Astrid Pöker
Ungdomslaget med Gislaved
Albin Sigvardsson
Viktor Ferneborn
Inken Pöker

Organisationsförändring Vetlanda Speedway AB och Vetlanda Motorsällskap

Årsmöte / medlemmar

Valberedning
Eventkommitté
Nya
möjligheter

Lagledare

Mediakommitté

Sportkommitté
Lagledare+ansv. i
styrelsen

Damklubb
Styrelse i damklubb
samt styrelsemedlem

Arbetsutskott
Arbetsutskott
(AU)
AU

Styrelse
Ordf+6 led+ 4 suppl

Funktionärskommitté
Grenansvarig samt
samt styrelsemedlem

Restaurang/
VIP
Styrelse i grupp
samt
styrelsemedlem

Sponsorkommitté

Publikkommitté
Entre, lotterier, supporterartiklar samt
styrelsemedlem

Så här är det tänkt
Inledning
Vetlanda Motorsällskap (VMS)
vill under 2021 sjösätta en ny
organisation. Vi är klara över
att nya tider kräver ett helt annat engagemang än vad som
varit fallet under de senaste
åren. Utvecklingen i samhället tycks gå mot en utveckling
där det ideella engagemanget i
mycket tycks tyna bort. Vi vill
med denna organisation bryta
detta destruktiva mönster.
Vi har en förhoppning om att
kunna locka människor att engagera sig i föreningen och vi är
övertygade om att människor
finns som vill ta ett ansvar och
som vill bidraga till att göra föreningen "till alla medlemmars
ansvar". Vi tror att människor
är beredda att ta ansvar om
de kan erbjudas meningsfulla
uppgifter. Låt vara att vi anser
våra strävanden vara lite "kärringen mot strömmen" men

vi menar att ett "nygammalt"
engagemang i mycket handlar
om föreningens överlevnad.
En förening är och förblir dess
medlemmar. Det handlar om
medlemmar som är aktiva och
som ser framåt trots tidens negativa förtecken med pandemi
och passivitet. Men passivitet
och negativa tankar är och förblir dödsstöten för en förening
typ Vetlanda MS. Visst har vi
funnits sedan 1946 men det betyder inte att vi alltid skall finnas.
Engagemanget hos medlemmarna är och förblir en garanti
för att föreningen kan utvecklas och stärkas.
Visst har vi hört människor
som menar att " de sa va söm de
alti har vatt"! Den "sanningen"
vill vi med skärpa vända oss
emot. Tiderna utvecklas och vi
måste möta den tid som nu är.
Inte den som "förgick igår".

Ett nymornat engagemang är
vad vi strävar efter. Ett engagemang där medlemmarna
brinner för sin förening och vill
göra allt de kan för att bistå den
på allra bästa sätt. Vi kan helt
enkelt inte "anställa bort" vårt
ansvarstagande som medlemmar. Det har vi inte råd med.
Vi är och förblir tvungna att lita
till medlemmarnas offervillighet. Och vi tror på den offervilligheten.
Vi tror att människor vill ta ansvar om de ges ansvar. Vi tror
att passivitet är den allra sämsta grogrunden för ett djupare
engagemang.
Det finns säker många frågor
bland våra medlemmar hur
styrelsen kan handla som den
gör. Vi som sitter i styrelsen har
dock funnit att det bara finns en
väg att gå om vi vill vara framgångsrika även i framtiden.
Det måste nog sägas igen: "en
förenings fortlevnad och fram-

gång handlar ytterst om medlemmarnas engagemang och
aktivitet".
Jag växte upp i Landsbro. Inte
långt från den nybyggda prästgården fanns Carltexmacken
som Bengt (motocrossförare)
och Evert (speedwayförare)
Andersson ägde. Det är klart
att pojken Christer vistades
ganska mycket där. Det var ju
spännande och triggade pojken. Kan nog påstå att där började mitt speedway-intresse
på allvar. Och det intresset har
hängt med genom tiderna fast
det är 70 år sedan. Mitt intresse

för sporten har aldrig någonsin
falnat. Mina första idoler: Evert
Andersson, Rune Sörmander
och Varg-Olle Nygren var faktiskt födda samma år. Jag fick
nåden att vara med på Varg-Olles 90-årsdag, alla nu saliga i
åminnelse. I samma stund som
jag skriver detta nås jag nämligen av uppgiften att Varg-Olle
gått ut tiden på ett sjukhus i
Ipswich i en ålder av 91 år.
Nu hoppas jag och övriga i styrelsen att ytterligare människor
skall komma till tävlingarna på
Hasses Motorstadion.
Vi hyser en stark tillförsikt att

människor återigen kan tänka
sig ett aktivt engegemang för
klubben Vetlanda Motorsällskap. Vi tror att den nya organisation som nu växer fram
skall kunna skapa engagerade
människor som står upp för sin
förening och som vill att föreningen utvecklas och blir vad
styrelsen hoppas - en förening
nära hjärtat på sina medlemmar.
Willy Karlssons Björköby
i februari 2021
Christer Rudvall

Förslag till organisationsförändring
Vetlanda Speedway AB samt Vetlanda Motorsällskap
Valberedning
Av årsmötet vald grupp bestående av 3 välmeriterade personer

Årsmöte
Årligen återkommande årsmöte där medlemmarna väljer ledande positioner. Årsmötet bör normalt hållas i fysisk form men kan under tider av pandemi och liknande utgöras av ”digitalt årsmöte”.

Styrelse
Grupp av personer med olika ansvarsområden inom gruppen. Denna grupp bör maximeras enligt
stadgarna för att bredda kunskapsområdena i gruppen. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av
5 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Styrelsen vill för år 2021 utöka till 6 ledamöter och 4 suppleanter. Suppleanterna bör deltaga vid samtliga styrelsemöten. I de kommittéer där det inte finns
någon styrelserepresentant bör ansvarig person i gruppen bjudas in som adjungerad till styrelsemöten när behov så föreligger.

Ledamöterna i arbetsutskottet(AU) tillsätts av styrelsen liksom resurspersoner i
de olika kommittéerna.
Styrelsen vädjar till medlemmarna att anmäla intresse för att ingå i någon eller några av dessa
kommittéer. Styrelsen tar med glädje emot förslag på resurspersoner. Har någon medlem speciellt
intresse för att ingå i någon av nedan nämnda kommittéer emotser styrelsen uppgift om detta.
Det bör betonas att resurspersoner i de olika kommittéerna endast skall syssla med frågor inom
kommittéernas arbetsområden. Något maktpåliggande styrelsearbete ingår alltså inte i uppgiften.
De olika kommittéerna träffas när behov föreligger. Inom varje kommitté skall finnas en ansvarig
resursperson. Denna resursperson ansvarar för att behandlade frågor kommer till styrelsens kännedom.
Protokoll behöver inte föras i kommittéerna men styrelsen ser helst att PM skrivs med uppgift om
behandlade frågor och eventuella förslag till styrelsen.

Arbetsutskott
Tre ledamöter från Vetlanda MS(VMS) och Aktiebolaget(VSAB) som ansvara för löpande arbeten
såsom löpande ekonomi, beslut av brådskande karaktär mm. Dessa är även ansvariga för den löpande verksamheten på anläggningen, personal mm. AU utgör beslutande organ vad avser förarkontrakt. AU:s beslut skall redovisas för styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Mediakommitté
Nytillsatt grupp bestående av ett antal personer för att säkra upp och utveckla det viktiga arbetet
med sociala medier. Idéer och influenser för detta hämtas från hela verksamheten och alla uppslag
är intressanta. Resurspersonerna i kommittén bör även titta på hur övriga klubbar arbetar, både
nationellt och internationellt inom sporten.

Sportkommitté
Gruppen bör bestå av lagledning, från styrelsen utsedda representanter rörande förarkontrakt(AU) mm samt ev representanter från tävlingsfunktionärerna. Även representant från förarleden kan ingå i gruppen vid vissa frågeställningar.

Funktionärskommitté tävling
Resursperson från styrelsen samt ansvarig i respektive skrå bland funktionärerna.

Sponsorkommitté
Resurspersoner som tillsatts att sköta sponsorförsäljningen. Arbetet skall ha en samordnare vad
gäller VIP mm.

Damklubb
Damklubben utser en resurspersoner i kommittén där en resursperson bör vara en styrelsemedlem. Inköp bör skötas i gruppen med redovisning gentemot styrelsen.

Restaurang /VIP- kommitté
Denna grupp bör också utse en styrelse i gruppen där en resursperson bör vara en styrelsemedlem. Inköp bör göras i gruppen med redovisning gentemot styrelsen. Nära samarbete med sponsorkommittén för redovisning av sålda platser i VIP mm.

Publikkommitté
Denna grupp bör samla personal från entrépersonal, läktarpersonal, parkeringsvakter, raceoffice,
vakter , supporterförsäljning och lotterier mm.

Eventkommité
En ny kommitté som bla undersöker möjligheterna till nya evenemang för anläggningen. Anläggningen står ju oanvänd väldigt stor del av året, och det finns säkert många fler användningsområden som kan ge intäkter till föreningen.

Visst vill jag hjälpa till
Jag är en viktig funktionär

Vad får jag tillbaka?- se nästa nummer!

Dagordning vid digitalt årsmöte
Onsdagen den 24 mars 2021 kl. 18

1.
Mötet öppnas
2.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3.
Godkännande av dagordningen
4.
Val av mötesordförande
5.
Val av mötessekreterare
6.
Val av två justeringspersoner
7.
Val av två rösträknare
8.
Lagledningens verksamhetsberättelse
9.
Övriga verksamhetsberättelser
10.
Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse
11.
Revisionsberättelsen
12.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2020
13.
Budget 2021
14.
Fastställande av medlemsavgiften för 2022
15.
Val av ordförande
16.
Val av styrelseledamöter. Observera att styrelsen föreslår en utökning till 6 ledamö		ter
17.
Val av styrelsesuppleanter. Observera att styrelsen föreslår en utökning till 4 leda 		möter
18.
Val av revisor och revisorssuppleant
19.
Val av valberedning
20.
Mötet avslutas
Övriga möteshandlingar kommer att presenteras i Teams under kvällen. Stefan Lundin på Flexled
kommer att vara mötesadministratör denna kväll. I studion kommer dessutom ordföranden Stefan
Gidius, v. ordföranden Christer Rudvall och styrelseledamoten Tommy Edvardsson samt sekreteraren Anette Sundberg att vara närvarande. Den som vill vara med på det digitala årsmötet
måste anmäla sig och skicka sin mejladress till Catherine på kansliet senast den 22.3. för
kontroll av medlemskap. Anmälan sker på mejladress: info@vetlandaspeedway.se eller på telefon
0383-761271. De anmälda kommer sedan att få en länk till sin mejladress. Den länken berättigar till
deltagande. Koppla gärna upp dig på länken i god tid, gärna 15 minuter före årsmötet. 			
Närmare instruktioner ges i inledningen av årsmötet.

Värva en medlem eller två!

Det är nog bara att konstatera medlemsantalet har sjunkit de
senaste åren. Vi skulle verkligen
behöva bli fler. Dels gör det gott
för ekonomin dels finns det fler
människor att välja på i den nya
organisation som vi vill sjösätta så
snart som möjligt.
Årsavgiften är inte precis skrämmande stor. Vår avsikt är att
behålla den avgiften. Istället vill
vi alltså arbeta för att bli fler medlemmar.
Vi hoppas att du vill hjälpa föreningen och göra vad du kan för att
se till att vi blir fler medlemmar.

Medlemsavgiften betalas genom
Swish 123 355 5125
eller till bankgiro 304-7545.
VUXEN 300kr, FAMILJ 500kr(max 2 över 18 år), pensionär
250kr, ungdom upp till 18 år
50kr.
Vi när förhoppningen att varje
medlem skaffar en - eller kanske
två eller flera medlemmar inför
arbetsåret 2021.
Ser vi på föreningar som sysslar
med elitspeedway runt omkring
oss ligger vi verkligen i lä. Bara en
bit över 100 medlemmar. Andra
föreningar har bra många fler. Eftersom vi tror att en förenings väl

och ve handlar om dess medlemmar ser vi det här som en viktig
möjlighet. Jag kan gå i god för att
Catherine på kansliet med glädje
skriver ut nya medlemskort.
Nytt för i år: den som löser medlemskap i föreningen får gå på en valfri
hemmamatch utan kostnad.

Depåsnack
är tänkt att utkomma med 4
nummer/år. För att trygga
kommunikationen med våra
medlemmar och förbilliga
utgivningen vädjar vi till dig
att lämna din mejladres: christer.
rudvall@vetlandaspeedway.se eller lämna den på annat sätt till
kansliet. De flesta nummer blir
förutom numret före
Rune Sörmander 4-sidiga
årsmötet och om mycket finns
och
att avhandla.
är att vi skall meddeVarg-Olle Nygren Tanken
la också viktiga beslut som
har gått ur tiden.Två av Sveriges
bästa speedwayåkare genom tider- styrelsen fattat. Mailadressen
till redaktören är christer.rudna har lämnat tid och rum för en
annan verklighet. Rune var från Al- vall@vetlandaspeedway.se.
mesåkra och byggde bana i Brass- Utöver ”Depåsnack” hänvisas
till hemsidan som mediakombo. Laget kallades Brassarna.
Varg-Olle var från Stockholm men mittén skall försöka få fart på.
blev synonym med Norrköpingsla- Ansvarig i mediakommittén
get Vargarna. Båda fick uppleva sin är Anders Nilsson med mejladress: sportnilsson@gmail.com.
90-årsdag. Resquieant in pace!
Det skulle glädja oss mycket
om du som är intresserad av
dessa frågor lämnade en intresseanmälan till Anders.

Redaktör:
Christer Rudvall
Ansvarig utgivare:
Stefan Gidius

Bauhausligan
2021

6.5. Vetlanda - Rospiggarna
11.5. Piraterna - Vetlanda
25.5. Vetlanda - Indianerna
1.6. Smederna - Vetlanda
10.6. Vetlanda - Dackarna
15.6. Västervik - Vetlanda
22.6. Masarna - Vetlanda
29.6. Vetlanda - Lejonen
6.7. Rospiggarna - Vetlanda
20.7. Vetlanda - Piraterna
3.8. Indianerna - Vetlanda
10.8. Vetlanda - Smederna
19.8. Dackarna - Vetlanda
24.8. Vetlanda - Västervik
2.9. Lejonen - Vetlanda
7.9. Vetlanda - Masarna
Vecka 37
Kvartsfinal 1 + 2
Vecka 38
Semifinal 1+2
Vecka 39/40
Final 1+2

Ungdomsserien

Hasses Motorstadion
Adress: Box 187
574 22 VETLANDA
Besöksadress: Valhallavägen
Telefon: 0383-761271

1.5. Vetlanda
8.5. Kumla
15.5. Västervik
23.5. Hallstavik
6.6. Kumla
13.6. Vetlanda
19.6. Västervik
4.7. Gislaved
11.7. Kumla
15.8. Eskilstuna
21.8. Nässjö
29.8. Avesta
RM Cup
13.6. Vetlanda

