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Månadsbrev februari
Trots att vi har den mest snörika och kalla vintern på länge så är det fullt med aktiviteter hos VRCSK.
Här blir det rapport från årsmötet, bangruppsuppinfo, månadsrace, inledning av utomhussäsong,
kommande aktiviteter och lite annat.
Årsmötet
I år valde styrelsen att genomföra årsmötet i inledningen av året, detta för att klubben ska skynda
på möjligheten att bli bidragsberättigade. Det var ett bra möte och mycket togs upp. Direkt efter
genomfört årsmöte genomförde den nya styrelsen (se nedan) konstituerande styrelsemöte. Tyvärr
blev inte deltagandet alltför stort med tanke på hur många medlemmar som VRCSK har. En
bidragande orsak till detta kan vara tidpunkten för årsmötet.
Vilka sitter då i styrelsen för 2010? Här nedan presenteras VRCSK styrelse.

Saknas: Andreas Ottosson (suppleant)
I kommande månadsbrev kommer Era styrelsemedlemmar att presentera sig själva.
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Info efter styrelsemöte
Förutom att ny styrelse valdes under årsmötet fattades även några andra beslut. Årsmötet beslutade
bl.a. om att:
 ha som målsättning att delta vid större arrangemang såsom Hobbymässan, Lövstadagen och
skaladag.
 genomföra 2 st stora arbetsdagar, en på våren och en på hösten
 höja medlemsavgifterna år 2011 till - Junior 150 kr, Senior 350 kr samt Familj 450 kr
 webmaster ska skapa separata forum där endast resp. bangruppsmedlemmar har tillträde
 genomföra slumpvisa 5-minutersstädpass under klubbkvällar
Årsmötesprotokollet finns under ”dokument”, val i vänstermarginalen (däremot måste man för
närvarande vara registrerad medlem på hemsidan för att kunna se det)ment, månadsbrev m.m.
kommer att finnas tillgängliga).
Utomhussäsongen tar sin början
Under de två senaste helgerna har det varit
fullt med aktiviteter ute på Lövsta. Det hela
inleddes med att det togs initiativ till att
skotta 1:10-banan söndag den 14 feb. En
dryg halvmeter snö på hela banan blev något
att bita i. Men som tur var kom ”Diesel”
förbi med sin lilla traktor och fick rejäl
fart på snöflytten. Med hjälp av traktor och
många glada skottare lyckades hela banan
bli snöfri. Därefter blev det korvgrillning
och sedan sattes det igång med körning.
Inledningsvis var det svår körning men
efter att det blivit uppkört blev det väldigt rolig
körning.
Även helgen efter, 20-21 feb, var det aktiviteter
ute i Lövsta. Under lördagen blev det röjt i
klubbhuset och en del skottning med
efterföljande körning på banan. Det kalla vädret
till trots blev det även körning under söndagen.
Fler bilder i galleriet på hemsidan.

VRCSK Månadsbrev

Månadsbrev för Västerorts RC Sportklubb, den öppnaste RC-klubben i mälardalen!
Redaktör: Gustav Lindahl, mejl: info@vrcsk.se, www.vrcsk.se, månadsbrev nr 5 februari 2010

Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10
___________________________________________________________________________
Månadsrace februari, Gamla
Skolan
Ännu ett månadsrace är genomfört i
Gamla Skolan, Lövsta. Vid detta
tredje månadsrace var det 16
personer som slogs om de åtråvärda
platserna på pallen. Denna gång var
det Lars Fredholm som drog det
längsta strået och kom på en 1:a
plats (28 varv) följd av Magnus
Ljunghorn på 2:a platsen (24 varv)
och på 3:dje platsen Conny Rosén
med sin nya Shark (22 varv). Grattis
till dessa tre som hamnade på pallen.
Inomhuskörningarna fortsätter i oförminskad styrka tills 2010-03-31 under onsdagskvällarna.
Bangrupper
Trots all snö och kyla så börjar det ljusna. Det dröjer inte länge förrän snön är borta och det är dags
att ta köra igång på våra banor. För att skötsel och ombyggnad av dessa banor ska fungera så har vi
startat upp bangrupper som internt ska diskutera och bestämma om hur respektive bana skall skötas
och eventuellt byggas om. Om man som medlem vill vara med och påverka banornas
förändring/förbättring ska man gå med i dessa grupper. Styrelsen har en representant med i varje
bangrupp. De grupper som finns är:
1:8, Ansvarig: VAKANT, Styrelserepresentant: Gustav Lindahl
1:10, Ansvarig samt styrelserepresentant: Lars Wiklander
Crawler, Ansvarig: Sten Olsson, Styrelserepresentant: Lars Wiklander
Vid byggdagar är det resp. bangrupp som bestämmer vad som ska göras och i vilken ordning. Tanken är
inte att det är medlemmarna i bangrupperna som ska utföra allt arbete. Genomförandet av
förändringar/förbättringar behöver de hjälp med. Det välkomnas därför att övriga medlemmar
kommer till byggdagar och hjälper till.
Vill Du vara med i någon grupp? Skriv på forumet eller skriv till info@vrcsk.se
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Garagekörning, Vällingby
Nu inleds den omtalade garagekörningen
för elbilar. Tisdagen den 23 feb kl 18-21
genomförs den första garagekörningen i
Vällingby Centrum. Närmare bestämt i
Åregaraget under Clas Ohlson, Plan -3
avdelning G-H.
Därefter genomförs dessa körningar varje
tisdag mellan 18-21. Det finns tillgång till
el. En rekommendation är att klä sig varmt
då det inte är mycket varmare i garaget än
det är utanför.
Alla elbilar är välkomna att delta.
Har du ingen egen bil? Kom ändå och
provkör klubbens bilar. Som medlem får
du prova dessa gratis under de två första
tillfällena.
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Medlemsavgift 2010
Vi hoppas att även Ni som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2010 tänker göra det
för ett fortsatt medlemskap i VRCSK.
Junior
upp till 20 år 100 kr
Senior
från 21 år
300 kr
Familjemedlemskap
350 kr
Inbetalning görs till VRCSK plusgiro 19 97 23-8 eller bankgiro 426-0873.
Följande uppgifter skall vara med Namn, Adress, Fullständigt personnummer, Telefonnummer och
Mejladress. Skicka dessa uppgifter till info@vrcsk.se . Det är viktigt att vi får in kompletta
uppgifter om Din mejladress så du inte missar månadsbrevet då det endast skickas till
medlemmar som vi har mejladress till.
Det är viktigt att vi får in fullständigt personnummer för vi registrerar alla medlemmar hos
riksidrottsförbundet, så vi får möjlighet att ta del av flera bidrag som delas ut till
idrottsföreningar. I medlemsavgiften ingår att använda klubbens RC-banor gratis under hela
årets öppettider.
Medlemsavgiften är livsviktig för klubben och ditt bidrag gör skillnad så vi hoppas verkligen
att Du vill fortsätta som medlem

Kommande verksamhet
I nästa månadsbrev presenterar styrelsen hur vårens och sommaren verksamhet kommer att se ut. Vi
presenterar även en målsättning på vad vi vill göra med vårt område. Självklart hoppas vi redan nu på
att det blir tävlingar, roliga klubbdagar/kvällar, byggtillfällen, korvgrillning mm mm.
För att läsa mer om vad som händer på klubben, gå då in på vår hemsida www.vrcsk.se

