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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID LINKÖPINGS 
MOTORSÄLLSKAPS 94:E ÅRSMÖTE Måndagen den 28/9 2020

§1    Årsmötets öppnande
§2   Fastställande av dagordning
§3   Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
§4   Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
§5   Fastställande av stadgeenlig utlysning av årsmötet
§6   Fastställande av röstlängd
§7  Korande av klubbmästare för 2019, samt utdelning av förtjänsttecken och prisutdelning
§8  Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser, samt resultat och balansräkningar för år 2019
§9  Revisorernas berättelse över styrelsens och kommittéernas förvaltning under 2019
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen varar
§11 Fastställande av arvoden för år 2020
§12 Miljö information
§13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för år 2020
§14 Behandling av motioner som väckts av styrelsen, eller till styrelsen skriftligen inlämnade av medlem 
minst 21 dagar före mötet
§15 Stadgeenliga val
Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande 2020 för en tid av 1 år
1 Kassör för en tid av 2 år
3 ledamöter för en tid av 2 år
2 suppleanter för en tid av 1 år 
1 revisorssuppleant för en tid av 2 år
5 ledamöter till valberedningen på 1 år
Kommittéer och övriga funktionärer
§16 Övriga frågor                                                                                                             
§17 Årsmötets avslutning.



Årsmöte 2012
WWW.lms.se

Årsmöte 2020

§8 Rally Folkrace CrossCart
• 3st styrelsemöten, 6st sektion/arbetsmöten och höstfest för medlemmar 

och funktionärer med ~50st deltagare där även 
prisutdelning klubbmästare hölls.

• 4 hela arbetsdagar och många timmar inför tävlingar 
under året

• Tävlingar – 6/4 Asfaltssprinten(FK), 1/5 Svestadträffen(Ra & CC), 31/8 
Sviestarullet(FK) och 19/10 Längbergssprinten(Ra, FK & CC)

• Deltagit som funktionärer under 6st större tävlingar i regionen
• Klubbmästare
Rally – Viktor Liljesson
Kartläsare – Patrik Wiström
• Avslutningsvis vill sektionstyrelsen tacka alla som ställt upp på arbetsdagar 

och som funktionärer under året
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§8 Motocross
• Vinterträning på X-Force för dom äldre förarna o föräldrar.

• Träningslägret i April och ett sommar läger i Juli ihop Finspångs MS.

• Öppnings/kiosklistan har fungerat mycket bra, vi har haft många gästförare.

• Veckoträning har bedrivits måndag, tisdag och onsdag, där det varit stort deltagande samtliga kvällar.

• På måndagarna har det varit upp till 35 deltagare, vi ser en ökning bland 50,65 och 85cc. Ett samarbete för Cross skolan har

inletts med Finspångs MS vilket blivit mycket lyckat. Ledare Måndagar Morgan Ohlstrand och

Michael Brandow

• Tisdagar Elitförare

Tisdagar ledare Peter Kahrle för Elitgruppen var det organiserad träning för tävlingsinriktade förare

125cc och uppåt även där en ökning

• Onsdagar var det öppen träning för i huvudsak Breddförare och 65-85cc, också här en ökning främst

då bland bredd förarna, detsamma för helgträningarna.

Tävlingar:

• 4-5 Maj SM

En mycket väl genomförd tävling på en bra preparerad bana och med trevliga funktionärer! Bra med

publik, och mycket god PR för sporten

• 3-4 Augusti 5 års racet

Över 350 startande från nio länder

Vår Supervisor skrev så här i sin rapport: LMS och deras stab är ett föredöme för många klubbar, gällande organisation, bemötande,
bana etc. det är att lyfta på hatten än en gång och framföra allas tack för en fantastik fin helg med många bra race.



Årsmöte 2012
WWW.lms.se

Årsmöte 2020

§8 Motocross
• Oktober MX-Outlet Cup Finalen

Mycket bra final på en bra preppad bana.

• 3 st KM (5 st KM dagar)

Banan:

• Ett antal ton grus har lagts på bankroppen

• Banan har sköts varje vecka, harvning, vattning, hoppunderhål

• Utbyggnad av högtalarsystemet

• Ombyggnad och tillfixning av banan

• Många ideella timmar har lagts ned, med ett mycket bra resultat

Resultat MX-Outlet Cup

• 125u17: 9a Kim Johansson, 13e Axel Lindahl Östberg, 17e Jakob Zetterholm,

• 31 Arvid Isaksson

• MX12JSE: 3a Cevin Löwendahl, 4a Cazper Löwendahl, 5a Max Brandow,

• 7a Ludvig Hellberg Isaksson, 21a Max Andersson Molin, 25 Jeff Oxelmark, 26a Casper Lindholm,

• 35a Alex Brandow,

• Bredd: 1a Nicky Carlsson, 2a Jonatan Uddman

• Girls: 2a Alica Johansson, 5a Linn Andersson Molin
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§8 Motocross
Klubbmästare 2019
• 65cc: Eddie Göth

• 85G: Edvin Olstrand

• 85U: Hugo Lindahl Östberg

• 125U17: Kim Johansson

• JSE: Jeff Oxelmark

• Bredd: Jonathan Uddman

• Föräldraheat: Fredrik Äse

• Tjejer: Alica Johansson

• Årets totala Klubbmästare 2019 Anton Isaksson för sina fina placeringar i EM, USM och landslaget

• Även Max Hallenfors deltog i sveriges landslag 2019

RESULTAT – Statustävlingar

• USM 125U17 - 30e Arvid Isaksson, 42a Kim Johansson, 43a Jakob Zetterholm

• MX2U19 - 38a Cevin Löwendahl, 60e Casper Löwendahl, 64a Max Brandow

• Svemo Cup - 6a Anton Isaksson, 8a Hugo Lindahl Östberg,

• Sverige Cupen - 28 Alex Johansson,

• JSM MX1 - 12a Alexander Hultebring,

• JSM MX2 - 3a Jeff Oxelmark, 36a Hugo Johansson, 42a Max Andersson Molin
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§8 Motocross
• SM MX2 - 13 Jeff Oxelmark, 20 Hampus Kahrle, 31 Jesper Hultman, 32 Hugo Johansson, 55 Alex Brandow, 55 Lukas Kahrle,

• SM MX1 - 10 Casper Lindholm, 52 Alexander Hultebring, 52 Jonatan Mattsson, 52 Lukas Kahrle

• Lag SM - 3a brons Casper Lindholm, Jesper Hultman och Jeff Oxelmark

• Veteran RM - EVO 2:a Timmy Wernersson TWINSHOCK 1:a Mikael Andersson

2019 hade LMS 2 serielag

• Östra serien div. 1 - 1a Linköpings MS, 2a Uppsala MK, 3a Västerås MK

• Östra serien div. 2 - 1a SMK Kolmården, 2a Linköpings MS, 3a Uppsala MK

• Mycket bra 2019, Bra gäng, Bra coachning

• Lagledare: Timmy Wernersson

• Förarna i lagen:

• Casper Lindholm, Hampus Kahrle, Lukas Kahrle, Jeff Oxelmark, Jesper Hultman, Alex Brandow, Max A Molin, Hugo Johansson,
Ludvig Hellberg Isaksson, Kim Johansson, Jakob Zetterholm

ELITGRUPPEN

• Träningar tisdagar i Linköping – Tränare: Peter Kahrle

• Organiserad träning

• Elitfokus

• Junior, Senior och Elit (125u17)

Till sist, ett Stort Tack till våra förare, ledare, funktionärer, sponsorer övriga medlemmar, samt vår stadionpersonal som har gjort
vår verksamhet under 2019 möjlig.
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§8 Speedway

• 1 år till har gått och vår verksamhet rullar på

• Träningar har arrangerats mån, ons och lör men tyvärr ser vi ett tapp i antalet förare jämfört med 
2018 I bade 500cc och I ungdomskörningen

• Under våren kom SVT och Varg-Olle till stadion för inspelning av en dokumentär som kommer
visas under 2020 – Roligt!

• I juni arrangerade vi en Gunnar lundbergs Cup som är en tävling för barn och ungdomar. 
Evenamnget belv mycket lyckat och vi fick mycket beröm för bade bana och anläggning

• Augusti så var det dax för 54års-racet vilket blev mkt lyckat även om deltagarantalet sjunkit till ca 
20st förare.

• Vi har fortsatt att sträva vidare med anläggningskötsel och banans beskaffenhet

• Under 2020 kommer vi försöka starta verksamheten så tidigt som möjligt, och om 

vädet tillåter så kommer vi bjuda in klubbar från hela sverige till träningsläger innan

säsongen kör igång. 

Filbytarna Speedway tackar medlemmar, funktionärer, förare, sponsorer och

andra Intressenter som gjort säsong 2019 möjlig! 
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§8 Racing
Aktiviteter på Sviestad

2019 har varit ett bra och händelserikt år. Aktiviteterna startade redan 31:e mars och avslutades söndagen den 6:e 
oktober. 

• Vi har anordnat tio tillfällen med ”Prova på Bankörning” för gatregistrerade bilar. Dessa onsdagskvällar och 
söndagar har varit mycket uppskattade med hela 38 deltagande bilar i snitt, 11 fler än 2018.
Vid alla tillfällen förutom i juli hade vi träning med vagnboksbilar med 8 bilar i snitt, 5 fler än 2018. 

• Särskilt kan nämnas ett träningstillfälle med vagnboksbesiktigade bilar tidigt på året där deltagarna fick testa 
sina bilar efter vinterns prepareringar. Det är totalt 460 bilar (159 fler än 2018) som deltagit i våra banträffar 
vilket är mycket glädjande. 

Organisation och samarbete

• Våra aktiviteter har letts av en banracingkommitté där Lars Grennberger och Gunnar Bergman varit 
kontaktmän med LMS ledning och sammanhållande för aktiviteterna. Steven Jenkins och Magnus Jomander
har varit ansvariga för att vi haft funktionärer vid banträffarna. Jörgen Carlström som har B-licens för 
funktionärer har varit på plats när vi haft träning med vagnboksbilar. 

• För 4:e året har vi haft ett lyckat samarbete med Östgöta Sportvagnsklubb (ÖSK). ÖSK har ställt upp med 
funktionärer och deras medlemmar har fått åka till rabatterat pris. 

• Vi kan också konstatera att många tecknat sig för medlemskap i LMS.
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§8 Racing
Sportvagnsdagen

• En ny aktivitet som genomfördes i samarbete med Östgöta Sportvagnsklubb den 12:e maj. 

• Där kunde man

• - Visa upp sin sportbil eller tävlingsbil.
-Se på utställning av ÖSK-bilar m.fl.

- Vara med på särskild körning för nybörjare, 
- Åka med erfarna LMS och ÖSK förare. 
- Åka med Driving Event i en häftig Ariel Atom.
- Vara med på familjekörning. 
- Prova gokart utan kostnad 
- Äta en god lunch eller fika i Viktors Depå
- Besöka 8 utställare med fina produkter för sportbilen.

• Det blev en succé med ett 50 tal som visade upp sina sportbilar. Hela 76 bilar provade på bankörning.

Årets LMS-are banracing 2019

• Vi utser Lars Grennberger.

Han har på ett utmärkt sätt drivit sektionen och verksamheten trots att antalet funktionärer och medhjälpare har 
varit väldigt få. Han har utvecklat och breddat bankörningen bl a med att införa sporvagnsdagen och vår egen 
bandag för sektionen. Han är en naturlig och entusiasmerande ledare och har fått teamet att trivas. Han har 
dessutom tävlat i egen bil på ett fantastiskt sätt de två senaste åren med två tredjeplatser i Timeattack. Utan Lasse 
vore det ingen banracingsektion.

För Banracingkommittén/
Gunnar Bergman



Årsmöte 2012
WWW.lms.se

Årsmöte 2020

§8 Trial
• Regelbunden träning med gott deltagande har genomförts
• ProvaPÅ-körning har körts med totalt 8st förare under 

säsongen
• Arrangerade klassisk trial på 54årsracet med gott deltagande
• KM och specialtrial har körts, det senare med ett antal 

enduroförare som deltagit
• Under senhösten arrangerades en trivselkväll för 

medlemmarna i sektion i samarbete med Bonnevier & Co
• En av våra förare har kört sm, flertalet i östtrialserien och 

samt några inbjudningstävlingar och klassisk trial.

Klubbmästare 2019
• Klubbmästare MC: Magnus Johansson
• Klubbmästare 80cc: Melker Svensson
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§8 Roadracing
LMS Roadracingsektion har under 2019 arrangerat utbildningar, 

träningar och tävlingar. Styrelsen för sektionen har bestått av ordförande Alexsandra Ringkvist, kassör Emelie Rahm, sekreterare/webmaster 
Stefan Sundin, förarrepresentant Thomas Fröbom, tävlingsledning Göran Aldén, ungdomsansvarig Kent Hildesjö, ledamot Michael Blom.

Tävlingar Under året har två tävlingar arrangerats helt i sektionens regi. Arrangemangen har varit väldigt uppskattade bland förare och har 
genomförts med en god uppslutning av alla våra funktionärer och publik.

Sviestadloppet genomfördes den 1-2 juni med 125 startande. Tävlingen bjöd på spännande race med mycket publik. 

Årsracet genomfördes den 3-5 augusti i LMS och MCHK-Rs regi. 
Många av våra funktionärer hjälpte till vid denna tävling som är en publiksuccé varje år.

KlubbMästerskap arrangerades 14:e september. Dagen blev en stor succé då både funktionärer och tävlande fick köra hoj. Funkiskörning 
på förmiddagen och race på eftermiddagen. Vädret och den goda maten fulländade dagen.

Träningar Årets träningssäsong har flutit på, varit välbesökta och haft en god stämning. Även i år har styrelsen försökt fördela 
tisdagsträningarna mellan de medlemmar som har träningsledarlicens, tyvärr har många fallit från och få nya kommit till, detta har i år 
tyvärr lett till att träningar har behövt ställas in. Som alltid är LMS tisdagsträningar ändå väldigt uppskattade.

Klubben vill passa på att tacka alla funktionärer och träningsansvariga som har hjälpt till vid träningarna, utan er blir det ingen träning!

Juniorverksamheten har flutit på bra under året. Prova på hojarna har varit flitigt använda av ungdomar som velat prova. Många tjejer vilket 
vi tycker är mycket roligt. Förhoppningen är att det kommer dyka upp några nya talanger till våren. Dock så har det varit lite dålig 

uppslutning av funktionärer.
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§8 Roadracing
Start To Ride Junior, kördes vid ett tillfälle under året. Lika välbesökt och uppskattat som vanligt! Fulla 
grupper hela dagen. Många bekanta ansikten sedan förra året. Vilket är roligt och ett bevis på att de tyckte 
det var kul då. Många som åkt långt för att prova också. Men samma problem här som med 
juniorträningarna. Skulle verkligen behövas fler funktionärer och föråkare.

Start To Ride Minimoto, anordnades vid 3 tillfällen. Likadant där, fulla grupper hela tiden. Många som 
återkom vid flera tillfällen. Niklas Karlsson har gjort ett jättejobb att dra runt det under säsongen!

Utbildningar Under året har utbildning av funktionärer och i HLR genomförts med god uppslutning.

Årets klubbmästare Årets klubbmästare är i 600cc Simon Bergman och i 1000cc Anders Mahrs Träff.

Årets RR-funktionär Årets roadracingfunktionärer är Nicklas Karlsson som gjort ett jättejobb med Start To Ride
Minimoto. 

2019 års RR-styrelse

genom Alexsandra Ringkvist
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§8 Radiostyrd bilsport

• Banan har utvecklats under 2019 med en större ombyggnad 
som tagit nästan hela året.

• Tyvärr hölls inga tävlingar 2019

• Träningar har fortlöpt under första halvan av 2019 med onsdag 
som träningsdag

• Sektionen har ansvarat för entrén till Roadracing SM
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§8 Karting
• Vi inledde året med årsmöte i klubbstugan på Sviestad.

STYRELSEARBETE

• Styrelsen har under 2019 sätt ut som följer:

• Ordförande: Emmeli Wulfstrand

• Styrelseledamöter: Magnus Huzell, Martin Spetz, Anders Lindgren, Camilla Jonsson, Jonas Jarl och Anders Gabrielsson

• Vi har under året haft sex protokollförda styrelsemöten och tre stycken med minnesanteckningar. Styrelsen har under året
arbetet mycket med den befintliga verksamheten.

TÄVLING och TRÄNING

• LMS arrangerade två tävlingar 2019, MKR #3 i maj samt Sverigecupen i september. Båda arrangemangen blev
framgångsrika med ca: 150 startande vid varje tillfälle. Sverigecupen stod även som värdar för serieavslutningarna för
Rotax Max Challange, Cambio-cup (KZ2) och X-30 Challange.

• I Sverigecupen deltog majoriteten av våra förare och vi hade framgångar i flera klasser.

• I klassen Mini tog Isak Asked andra platsen

• William Adolfsson placerade sig på silverplats i J60

• Haris Imanovic knep första platsen i KZ 2

Sportsligt är LMS fortsatt framgångsrikt och finns representerade i regionserierna

både i mellan- och i södra Sverige.



Årsmöte 2012
WWW.lms.se

Årsmöte 2020

§8 Karting
• I MKR serien Knep Isak Askhed LMS en tredjeplats i totalen.

• Övriga deltagare i MKR-serien är:

• Cadetti: Måns Lööf som genomförde två uppvisningar i klassen

• Mini: Oliver Petterson, som med sina två tävlingar blev 29:a i klassen

• Senior 125: Liam Andersson som med två tävlingar blev 31:a i klassen, Svante Huzell, som med två tävlingar med 35:a i
klassen

• I SKCC serien placerade sig William Grennberger som 5:a i Micro. I OKJ-klassen kom Daniel Varverud LMS 3:a i
sammandraget. Den största serieframgången 2019 stod Harris Imamovic LMS för då han knep SKCC-segern i klass KZ2,
växelkartarna.

• Övriga deltagare i SKCC:

• J60: William Adolfsson, som blev 12:a i klassen

• Junior 125, Oskar Klingström som blev 10:a i klassen

• Senior 125: Jonas Weber, som med två tävlingar blev 55:a i klassen

Vi har även haft klubbmedlemmar som tävlat i följande serie:

Rotax Max Challange Mini: Isak Askhed på en fjärde plats

Rotax Max Junior: Oskar Klingström på en 10:e plats

Rotax Max Max; Liam Andersson på en 10: plats, Hugo Kahnborg på en 14:e plats,

Sonny Broström på en 32: plats
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§8 Karting
• X-30 Challange

• Junior: Oscar Klingström

• Senior: Jonas Weber och Liam Andersson.

Cambio Cup

Cambio Cup är en serie för KZ2 där Haris Imanovic tävlat under året och gick i mål i serien på en fjärde plats.

SM

• SM i Helsingborg så deltog även sektion med förare. I inbjudningsklassen J 60 deltog William Adolfsson på en 31:a plats I
Riksmästerskapet för Junior 125 deltog Oscar Klingström, som kom slutade som 24:a i klassen. I Svenska Mästerskapet för
OKJ deltog Daniel Varverud som till slut slutade på en 19:e plats. Haris Imanovic tävlade i KZ2 där han kom in på 32:a
plats

East Karting Cup

• LMS, VÖMK och MK Scandia’s representanter fortsatte att arrangera East Karting Cup som är namnet på vår lokala- och
tillika DM-serie med framgång. EKC blev så populärt att ca:40st förare dök upp och tävlade på onsdagskvällarna. Finalen
kördes på dagtid i oktober och avslutade med gemensam grillning och umgänge.

Föbundsmästare blev;

• William Grennberger klass Micro

• Isak Askhed klass Mini

• Johan Blomberg klass Master-125

•

• Distriktsmästare blev;

• Junior Jonsson klass J-125
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§8 Karting
• Sonny Broström klass S-125

Klubbmästare blev;

• William Grennberger klass Micro

• Isak Askhed klass Mini

• Johan Blomberg klass Master-125

• Junior Jonsson klass J-125

• Sonny Broström klass S-125

Karting on Tour

• LMS arrangerade också ett stopp i SBF’s Karting on Tour, förbundets rekryteringsverktyg, med framgång. Mängder av
ungdomar fick gratis och under gått omhändertagande av aktiva kartingungdomar prova på tävlingskartar. Arrangemanget
följdes upp av ett flertal licenskurser och resulterade direkt i ca: 11st nya aktiva förare och än fler under året.

Träningsmöjligheter

• Vi har under året kunnat erbjuda träningsmöjligheter tre dagar i veckan under säsongen. Detta kan vi gör tack vare
engagemanget från föräldrar/ansvariga ledare att ställa upp som träningsansvariga under säsongen.

TACK!

Vi tackar alla medlemmar som är med. Vi tackar alla som gör kartsektionen till det den

är. Men främst vill vi tacka alla er som är ute i Sverige och tävlar för LMS.

Kartingen inom LMS ser med tillförsikt fram mot ett lika bra 2020, hoppas vi ses på

Banorna!
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§8 Enduro
Styrelse 2019
Ordförande Mats Berzelius 
Sekreterare Peter Hamnäs
Kassör Birgit Andersson 
Ledamot Hampus Falk (Aktivitet) 
Ledamot Hans Strömberg (Miljö) 
Suppleant Lennart Storm (Bana) 
Suppleant Stefan Hultmark 
Bangrupp
Lennart Storm Sviestad 
Mats Berzelius Prästtomta 
Stefan Hultmark Prästtomta Träning och banor 

Under året har det varit träning på två av våra träningsbanor, Sviestad och Prästtomta. Då det tyvärr 
inte var en vinter utan några längre tider med kyla och tjäle så har vi inte haft möjlighet att träna i 
Vadsätter. På grund av bra väderförutsättningar under både Jordsprätten och Stångebroslaget blev 
det begränsad återställning vilket resulterade i att vi kunde erbjuda våra medlemmar att träna kort efter 
respektive tävling. 

Linus Broaar har haft fyra träningskvällar som varit välbesökta och uppskattade. Samarbetet mellan 
östgötaklubbarna i form av träningsutbytet har även i år fungerat bra. Ingående klubbar har varit 
förutom LMS, Finspångs MS, SMK Motala samt SMK Valdemarsvik. 
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§8 Enduro
Tävling - USM 
Vi har haft förare som representerat klubben på samtliga deltävlingar tyvärr inte i samtliga klasser då 
det saknas deltagare i USM3 samt USMD1. Totalt har 19 stycken förare deltagit vilket ger ett på 3,2 
förare per deltävling. Axel Lindahl Östberg och Kevin Andersson har kört USM2, Julia Hettström i 
USMD2 samt Albin Klasbäck i USM1. I totaltabellen för respektive klass kom Axel på en 9:de plats, 
Kevin på en 24:de plats, Julia på en 5:e plats och Albin på 37:de plats efter att bara kört två av 
deltävlingarna.

SM/JSM/SM-D/VRM 
Klubben har varit representerad på samtliga SM deltävlingar i samtliga klasser. Totalt har 50 stycken 
förare deltagit vilket ger ett snitt på 5,6 LMS förare per deltävling. Vi har även haft en Team-plats i A-
depån med plats för de LMS förare som deltagit hela säsongen. Hanna Berzelius har återigen haft en 
bra säsong som ledde till att hon bärgade sitt femte raka SM guld efter att ha vunnit fem av sju 
deltävlingar, varit två på en samt startade ej i finalen. Edvin Hamnäs har haft en bra SM säsong med 
topp 8 placeringar vid samtliga deltävlingar, med en fjärdeplats som bäst i Lidköping. Totalt i klassen 
blev han 5a och i SEC 46a. Linus Fasth har haft en lite strulig säsong med sjukdom och skador, men 
har farten när allt stämmer vilket han visade med två pallplatser under säsongen (2a och 3a i Laxå). 
Totalt i SM1 blev han 6a och i SEC 22a. 

EM 
För femte säsongen i rad så har LMS haft förare i samtliga deltävlingar då Hanna Berzelius deltaget i 
samtliga. Hanna Berzelius kan titulera sig dubbel EM mästare då hon vann individuellt samt ingick i det 
vinnande Damlaget. Edvin Hamnäs hade också planerat att köra hela serien, men tyvärr skadade han 
sig under träning i Portugal dagen innan start vilket innebar att han missade de två första deltävlingarna 
men körde de två sista. 



Årsmöte 2012
WWW.lms.se

Årsmöte 2020
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Six Days Portugal 
Edvin Hamnäs blev uttagen att ingå i TeamsÖstras lag vid SixDays som gick i Portugal i november. Han 
gjorde en bra vecka och kom 10de plats i C1 av totalt 102 startande i klassen. Även laget startade bra 
och var med i kampen om pallplats fram tills en av förarna tvingades bryta under dag fyra.

Novemberkåsan 
Den 104e Kåsan kördes i Eskilstuna och LMS hade två förare på startlinjen och de gick även i mål i en 
av de tuffaste Kåsorna på många år. Hanna Berzelius vann Dam-klassen och fick därmed den första 
inteckningen i den nyinstiftade Damkåsan, hon blev 40de totalt. Oscar Lindahl blev 38a totalt och bästa 
LMSare. Av totalt 156 startande var det 44 förare som gick imål. 

Jordsprätten 
Genomfördes återigen med vädret på vår sida med 479 startande. I och med att vi fortsatte med 
upplägget från 2018 med en vilande grupp så blev grupperna mindre samtidigt som vi kan ha fler 
deltagare. Flera av våra förare gjorde bra resultat. Linus Fasth 1a Senior samt Total snabbast, Casper 
Lindholm 1a Jun2/3 och 2a Totalt, Edvin Hamnäs 4a Jun1 och 11 totalt, Thomas Johansson 1a M>45 
och 10a Totalt, Roger Beinerfelt 2a M>45, Axel Lindahl Östberg 3a U1 och 17de Totalt samt Julia 
Hettström på 6e plats i Dam. 

Stångebroslaget 
För tredje året i rad såg vi en ökning gällande både antalet anmälda samt startande under 
tävlingsdagarna. Tyvärr drabbades en av de tävlande av en sjukdomsrelaterad attack under en av 
starterna. Trots förtjänstfullt ingripande från flera av de medtävlande som påbörjade hjärt- och 
lungräddning innan vår sjukvårdspersonal kom till platsen för att ta över, gick inte hans liv att rädda.
Klubbmästerskap 
Fyra deltävlingar har genomförts under året. Det har varit många deltagare på deltävlingarna och alla 
har varit nöjda med de banor som KM-gruppen har skapat. Segrare i klasserna: Senior Hampus Falk, 
Junior Gustav Berzelius, Dam Julia Hettström, M24-50 Daniel Sterling, M50+ Stefan Hultmark, UE0 
Albin Klasbäck samt G85 Victor Sterling.
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Verksamhetsberättelse för Linköpings Motorsällskap 2019
Styrelsen för Linköpings Motorsällskap får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2019.

Det 94:e årsmötet avhölls på LMS motorstadion den 27 mars 2019 med Andreas Hagström som

mötesordförande. Över 70 medlemmar var närvarande.

Styrelsens sammansättning 2019
Ordförande Niklas Wahlström

Vice Ordförande Peter Kahrle

Sekreterare Fredrik Andersson

Kassör Kjell Wahlfridsson

Ledamöter Anders Oscarsson

David Björklund

Kjell Karlsson

Lennart Falk

Suppleanter Hans Strömberg

Ann-Sofie Glimfjäll

Styrelsen har haft 18 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
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Valberedning

Mats Berzelius (ordf.) 1 år

Jörgen Carlström 1 år

Birger Haglund    1 år

Per-Erik Larsson 1 år

Anställda

Niclas Arvidsson Verksamhetschef t o m 2019-05, avslutade tjänst 2020-01

Peter Falk Utbildningsansvarig Trafikutbildning, stf VC

Marcus Memstrand Trafikutbildning fr.o.m. 2019-02, sjukskriven tills vidare

Susanne Andersson Molin Kansli och ekonomi fr o m 2019-03

Tony Ahl Anläggningsskötsel, 

Tomas Johansson Anläggningsskötsel, 50%

Marcus Ahnfalk Anläggningsskötsel slutade 2019-09

1 sommararbetare Anläggningsskötsel

Lisa Olsson Ekonomikonsult
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Verksamhet i stort

Verksamhetsåret 2019 har varit ett bra år idrottsligt och men tyvärr såg vi ett tapp affärsmässigt vilket påverkar föreningen
som helhet negativ tillsammans med flera oförutsägbara utgifter. Mer om det i ekonomidelen i mötet.

Medlemsantalet vid årets slut var 981 medlemmar med fördelning enligt följande: Enduro 157, Motocross 142, Roadracing 
182, Speedway 34, Trial 12, Banracing 170, Karting 67, Rally 156, Radiostyrdbilsport 8. Detta är tyvärr ett tapp på nästan 100 
medlemmar mot 2018, men vi är fortfarande en av landets största motorklubbar. Not, en del medlemmar är registrerade på 
flera sektioner, men vi måste börja se vad det är som gör att vi tappar medlemmar. Styrelsen har luppen på detta och 
kommer arbeta aktivt för att se vad vi behöver göra för att öka intresset för vår anrika förening.

Större arrangemang

Även detta år har LMS arrangerat ett stort antal tävlingar och andra event av mycket hög kvalitet, flera av dessa på SM nivå.

Årsracet Classic tävling är ihop med Stångebroslaget våra två största event. Årsracet kördes 1:a helgen i augusti, i år 54-Års 
Racet. Grenar som kördes var Roadracing, Motocross, Speedway och Trial. Bra väder, många förare och mycket publik gjorde 
denna helg till ett fantastiskt evenemang. Årsracet är ett samarrangemang mellan LMS och med MCHK-R.

Stångebroslaget Enduro som kördes i Prästtomtaskogarna var som vanligt en stor tävling, där LMS och FME delar på 
arrangemanget. 2019 sattes nytt rekord med 2889 anmälda varav 2639 kom till start och det var 3e året i rad som antalen 
ökade.

Roadracing har under året arrangerat en SM-tävling, likaså Motocross, och det var två väldigt lyckade och väl genomförda 
tävlingar.

Vi arrangerade en folkracetävling som gav mycket trevligt genomslag inom sporten och för klubben. Vi hoppas verkligen 
kunna genomföra tävlingar av dessa slag och kvalitet i framtiden med.
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Sverigecupen i karting genomfördes i slutet på september och det blev som vanligt en succé med fullt startfält, 
mycket publik och väldigt trevlig galamiddag på kvällen.

Förarframgångar

Idrottsligt har vi haft bra framgångar i de flesta grenar, speciellt glädjande är våra ungdomars framfart i 
resultatlistorna vilket man kan läsa om i sektionernas redovisningar.

LMS har krigat till sig flera SM-medaljer under 2019, inte minst då Hanna Berzelius i Enduro vann SM-Damer för 
femte året i rad. Hon kompletterade detta med individuellt EM Guld och Guld i Lag EM. Vinst i GGN, 
Ränneslättloppet, Novemberkåsan och blev Linköpings Idrottskvinna 2019 för andra året i rad.

Anläggningen

Under 2019 har drift och underhåll utförts på anläggningen samt service från kansliet levererats med stort 
engagemang, trots omsättning i personalstyrkan. Året startade med grävning för en dagvattenledning som 
skulle bytas genom nästan hela området, och vi arbetar fortfarande tillsammans medkommunen för att få till 
de sista detaljerna i återställandet efter det arbetet.

Upprustning av anläggningen har fortsatt under året, och fokus efter säsongen har mest legat på att rensa bort 
”gamla synder” som samlats på anläggningen. Det har även påbörjats höjning och nybyggnation av ljudvallar, 
men tyvärr har inte väderleken inte tillåtit arbetet att fortskrida i den takt som planerad. Arbetet kommer dock 
att fortsätta och färdigställande hoppas vi kommer vara under sommaren 2020.



Årsmöte 2012
WWW.lms.se

Årsmöte 2020

§8 Verksamhetsberättelse, forts
Omdragningen av Rv35 är nästan klar i skrivande sund, men inte riktigt. För LMS del är asfaltering kvar 
av delen runt nya grinden som är kvar och det beräknas göras efter påskhelgen.

Trafikövningsplatsen

Rapport från TÖP till årsmötet 2020-03-30

2019 har varit ett år fyllt av både bra och dåliga händelser, precis som alla andra år om man nu generaliserar lite.

Jag vill gärna fokusera på det som varit bra, och lämnar det dåliga därhän.

Den ”nya” undervisningsplanen som vi började med i augusti 2018, har hunnit att utvärderas av både oss som jobbar här 
som riskutbildare, samt våra fasta kunder (trafikskolorna). Alla är eniga i att det är en bättre arbetsmiljö nu när vi inte åker
med i övningsbilarna, utan ger instruktioner via komradio, mindre påfrestning på rygg, nacke mm. som blir följden av att åka 
i bil hela dagarna och bl.a. bromsa på sträv asfalt i 70km/h. Eleverna får en bättre upplevelse av hur små marginaler det 
handlar om innan man tappar kontrollen på fordonet. Självinsikten hos eleven ökar, det finns ingen lärare i bilen som kan 
”hjälpa” dem att köra bilen, vända-backa-anpassa o.s.v. 

På fortbildningsdagen/lärardagen, 2019-11-17 var tyckte alla att vi härmed ökat kvaliteten på utbildningen.

Vi fick nya bilar en solig dag i maj! Våra Renault Zoe Elbilar har visat sig vara mycket populära hos elever och lärare, och då vi 
hyrt ut dem till grupper vid förarutveckling/företagshalka är det lika positivt. Bara några oförklarliga stopp och 
felmeddelanden i början, annars har de funkat bra.

Företagshalkan drabbades till viss del av det stora dräneringsarbetet genom anläggningen under våren, men jag tror vi tog 
igen det mesta under hösten ändå, vi körde 35st företagsutbildningar då, och alla våra kunder verkar vara jättenöjda. 
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Vi får oftare frågor om Ecodriving/sparsam körning. Det är något vi börjat titta på inom TÖP vad vi kan göra för att ha en bra 
utbildningsform för detta, så det får jag återkomma med vid ett senare tillfälle, för det är intressant, inte minst ur affärsmässig 
synvinkel.

Avtal

I våras så skrev vi nytt arrendeavtal som gäller t o m början på 2029. Vi har i det fått utökat arrendeyta bakom kanslihuset där vi 
vanligtvis kör enduro och har camping. Vi tittar just nu på vad den ytan kan komma att användas till i framtiden.

Vi har nu tre leverantörer för sjukvård, då MRT och IBID har utökats med ett avtal med Keyco AB för att klara av alla träningar och 
tävlingar under 2020.

Avtalet med Victors Depå har omförhandlats och förlängts.

Samarbete med övriga myndigheter organisationer.

Vi har också jobbat upp relationerna med Kultur och Fritidsförvaltningen likväl som med SISU idrottsutbildarna och Östergötlands
Idrottsförbund. Flertalet kurser och föreläsningar genomförs under våren, och vi kommer med all sannolikhet se möjligheter till 
fler under och efter säsongen.

Föreningsutveckling

Styrelsen hade som mål att fortsätta arbetet med SWAT-analys, men då återkopplingen från sektionernas egna SWAT-analyser 
aldrig kom in till styrelsen så har arbetet tyvärr stannat av. Vi skall dock lyfta frågan igen för att se om vi kan genomföra detta efter 
säsongen 2020.

Styrelsen ser detta som en fantastisk möjlighet att samla sektionsmedlemmar och lyfta fram tankar och idéer för LMS framtid.
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Miljö

Året har inneburit fortsatt fokus på vår miljö med bl.a. ljudmätningar vid träningar och tävlingar. 

Ljudvallen mot Rogestad är nästan färdigställd, den skall nu formas för bästa effekt enligt kraven från miljökontoret. I samband
med denna byggnation passade vi även på att höja avåkningszonen i Torparn för att höja säkerheten på asfaltbanan. I våra krav
och tillstånd om bullervallar ingår även justering av höjden på den befintliga vallen längs med långa rakan på asfaltbanan, vilket nu 
har påbörjats lite smått. Vi hoppas kunna ha dessa klara till semestern, men vi står inte idag med ett löfte om det från vår 
leverantör NCC.

Ny ljudmätningsanläggning till asfaltbanan installerades inför 2019 och är i drift. Då det dock varit många frågor om funktionen, 
placeringen och hurvida kalibrering var gjord så har utbildning för detta system flyttats fram till våren 2020.

Då vi bytt från Bensin till Eldrift på våra halkbanbilar så kommer vi helt att köra våra trimrar, gräsklippare mm på Alkylatbränsle. Då 
vi även bytt flertalet av våra maskiner till anläggningen för den dagliga verksamheten och idrotten, så kollar vi nu på att införa 
HVO-bränsle till dessa  för att häja miljötänket ett steg till. 

TÖP
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Den totala intäkten är 14,5 msek

Resultatet före finansiella poster, avskrivning, bokslutsdispositioner och skatt är 1,1 msek,      efter finansiella poster, 
avskrivning, bokslutsdispositioner och skatt är resultatet -0,1msek.

Totalt har 1,1 msek satsats på reparation, underhåll och investeringar på anläggningen.          LMS maskinpark har 
reparerats för 0,4 msek

De lite större underhållsförbättringar är underhåll asfaltsbanan, halkbanan, inköp nya halkbanebilar, ny 
ljudmätningsutrustning, ny installation internet,ljudanläggning,    elinstallationer och övrigt löpande underhåll

Vår kassa och bank är 0,6 msek, samt outnyttjad checkkredit på 1 msek.

Låneskulderna är nu 3,4 msek en minskning av lån med ca 0,1 msek.

Arrangemang av tävlingar, står för en tredjedel av vår omsättning och genererar ett icke försumbart överskott. 
Tävlingsverksamheten drivs i huvudsak av ideella krafter, som gör ett  stort arbete. Det kan inte nog betonas hur 

viktig den verksamheten är för föreningens   överlevnad och fortsatt utveckling.

Affärsverksamheten tillsammans med tävlingsverksamhet (se ovan ) är ett absolut måste för    att Linköpings 
motorsällskap ska kunna hålla nuvarande nivå, klara nödvändiga underhåll och investeringar samt bidra till rimliga 
kostnader för våra medlemmar. 

Föreningens tillväxt och ekonomi har fortsatt bromsat upp, lägre intäkter och ökade kostnader samt ökad 
konkurrens. Fortsatt fokus de närmaste åren är att öka den egna kassan samt minska våra lån.
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Vi behöver fortsatt se över och utveckla produktutbudet på affärsverksamheten och att de tävlingar och event 
som arrangeras ger ett rimligt överskott.

Investeringsnivåerna, reparationer och underhåll under de närmaste åren, kommer att vara betydligt lägre där 
underhåll kommer att prioriteras , för övriga investeringar som inte är tvingande kommer en striktare 
återbetalningskalkyl att tillämpas.

Den ekonomiska medvetenheten inom föreningen behöver fortlöpande uppdateras. Styrelsen behöver fortsatt 
informera medlemmarna om de förändringar i omvärlden, miljökrav,  konkurrens, kostnadsökningar som lms 
påverkas av samt öka förståelsen för att styrelsen kommer att tvingas prioritera det som genererar överskott och 
minskar kostnaderna. Det ger oss ökade möjligheter att driva anläggningen i en fortsatt bra riktning.

Slutligen

LMS kan efter hårt och utmanande arbete lägga ytterligare ett verksamhetsår till handlingarna  där de 
ekonomiska utfallet tyvärr inte nått upp till förväntningarna. Lms har dock stora möjligheter att utvecklas i en 
positivare utveckling, med fortsatt högt engagemang hos våra medlemmar och en av Europas bästa 
motorsportanläggningar gör att sällskapet har möjligheter till en fortsatt utveckling. 

Stort tack till alla!
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§8 Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser, samt resultat och 
balansräkningar för år 2019

§9 Revisorernas berättelse över styrelsens och kommittéernas förvaltning under 
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§12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för år 2020
§13 Miljöinformation
§14 Behandling av motioner som väckts av styrelsen, eller till styrelsen skriftligen 

inlämnade av medlem minst 21 dagar före mötet
§15 Stadgeenliga val
§16 Övriga frågor                                                                                     
§17 Årsmötets avslutning
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§ 12 Miljö
• LMS Miljöinfo:

• Vi har en bra och kontinuerlig kontakt med 
kommunens miljökontor

• Vi har Webbaserad ljudmätningsutrustning

• Vi bygger/förbättrar ljudvallarna

• Vi undersöker möjligheten att delta i Svemo 
Biologisk Mångfald Program

• Vi har anmält oss till Svemo´s sattsning
kallad e-bike
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Utifrån LMS långsiktiga verksamhetsplan med uppdateringar efter klubbens strategi och visions möten med sektionerna och 
vår personal kommer styrelsen att under 2020 speciellt fokusera på: 

Styrelsens arbetsformer

• Styrelsen skall jobba med hur styrning och ledning av idrottsdelen och affärsverksamheten skall utformas framåt

• Styrelsen ska jobba med strategiska frågor och regler/policybeslut

• Arbeta med Marknadsföring av hela verksamheten och anläggningen

• Styrelsen skall jobba med förbättrad informationsspridning och ökad förståelse för hur vi är organiserade

• Styrelsen skall tillsammans med sektionerna utifrån den analys av möjligheter, svagheter, styrkor och hot se till att 
klubben tar till vara på våra möjligheter och styrkor för att ta bort eller minska våra svagheter och detsamma för både 
yttre och inre hot

Ekonomi

• Styrelsen skall arbeta med att kartlägga och hålla ner de ökade kostnaderna för förening och affärsverksamhet

• Styrelsen skall arbeta för utveckling av förening och motorstadion för att öka intäkterna

• VC skall arbeta för effektivare drift & underhåll av motorstadion.

• VC skall arbeta för fler kunder och nya produkter på halkbanan/asfaltbanan/anläggningen

Sektionernas verksamhetsplaner

• För Linköpings MS nio sektioners verksamhetsplaner hänvisas till respektive sektions Årsmöteshandlingar

• Styrelsen skall stötta sektionerna i rekrytering både av nya ledare och förare med särskilt focus på 

ungdomsverksamheten
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Miljö

• Styrelsen skall aktivt arbeta med miljöfrågor ihop med våra förbund Svemo/SBF för att säkerställa att vi får behålla 
våra träningstider/tävlingsdagar och utbildnings/event tider

• Styrelsen skall ihop med sektionerna arbeta för tävlings/träningsverksamhet med eldrivna fordon.

• Styrelsen skall arbeta för att deltaga i Svemos program e-bike

• Styrelsen skall arbeta för att ansluta anläggningen till Svemos program Biologiskt mångfald 
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§13  Budget 2020
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Agenda

§11 Fastställande av arvoden för år 2020
§12 Miljöinformation
§13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
§14 Behandling av motioner som väckts av styrelsen, eller till styrelsen skriftligen  

inlämnade av medlem minst 21 dagar före mötet
§15 Stadgeenliga val

– Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande 2020 för en tid av 1 år
– 3 ledamöter för en tid av 2 år
– 1  Kassör för en tid om 2 år
– 2 suppleanter för en tid av 1 år 
– 5 ledamöter till valberedningen på 1 år
– 1 revisorsuppliant för en tid av 1 år
– Kommittéer och övriga funktionärer

§16 Övriga frågor                                                                                                             
§17 Årsmötets avslutning
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§15 Val
• Valberedningens förslag för Huvudstyrelsen 2020
• Position Namn Period Anmärkning
• Ordförande Peter Kahrle 1 år Nyval
• Kassör Kjell Wahlfridsson 2 år Omval
• Ledamot Vakant 2 år Nyval
• Ledamot Vakant 2 år Nyval
• Ledamot Vakant 2 år Nyval
• Suppleant Ann-Sofie Glimfjäll 1 år    Omval
• Suppleant Hans Strömberg 1 år    Omval
• Revisorsuppliant Vakant 1 år Nyval
• Valberedning 2020???
• Fastställa valen av sektionsstyrelser
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§15 Sektions styrelser 2019
• Motocross 2019

Peter Kahrle Ordförande
Susanne Molin Sekreterare
Per Sverker Kassör
Martin Zetterholm
Mikael Brandow
Morgan Olstrand
Patrick Mattsson Zetterholm

• Trial 2019
Emil Andersson Ordförande
Bo Ekenger Sekreterare
Niklas Merits Kassör
Håkan Norberg
Niklas Pettersson

• Radiostyrd Bilsport 2019
Niklas Wahlström Ordförande
Morgan Nilsson Kassör

Roadracing 2019

Alexsandra Ringkvist Ordförande

Stefan Sundin Sekreterare

Emelie Rahm Kassör

Kent Hildesjö

Göran Aldén

Micke Blom

Thomas Fröbom

Enduro 2019

Mats Berzelius Ordförande

Peter Hamnäs Sekreterare

Birgit Andersson Kassör

Hampus Falk

Hans Strömberg

Lennart Storm

Stefan Hultmark

Karting 2019

Emmelie Wulfstrand Ordförande

Magnus Huzell Kassör

Jonas Jarl Sekreterare

Camilla Johnsson

Rally 2019

Torsten Öberg Ordförande

Lennart Johansson Vice Ordf.

Fredrik Andersson Sekreterare

Lennart Petersson

Joakim Längberg

Thomas Karlsson

Tina Holgersson

Robin Tenselius

Andreas Nordström                                                                                                            

Per Berntsson

Speedway 2019

Benny Johansson Ordförande

Håkan Andersson Kassör

Birger Haglund

Lars Johansson

Lars Brinter

Roger Brandt Suppleant

Banracing 2019

Lars Grennberger

Gunnar Bergman



Årsmöte 2012
WWW.lms.se

Årsmöte 2020

Agenda

§11 Fastställande av arvoden för år 2019
§12 Miljöinfo.
§13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för år 2019
§14 Behandling av motioner som väckts av styrelsen, eller till styrelsen skriftligen 

inlämnade av medlem minst 21 dagar före mötet
§15 Stadgeenliga val

§16 Övriga frågor        

§17  Årsmötets avslutning
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Avtackningar

• Mötesordförande: Andreas Hagström
• Mötes sekreterare: Fredrik Andersson
• §17 Årsmötets avslutning
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Tack!

• Slut


