
Verksamhetsberättelse för Tibro MK Styrelse år 2017 
 
Styrelsen för Tibro Motorklubb avger härmed verksamhetsberättelse för  
tiden 1/1 - 31/12 2017 
 
Styrelsen 
Ordförande Eva Axelsson 
Vice ordf Max Larsson  
Kassör Per-Olof Qvick 
Sekreterare Susanne Ekman-Thillander 
Suppleant Tommy Jakobsson 
 Stefan Helin 
 
Övriga ledamöter 
MX Marcus Sjöberg 
Enduro Mikael Blom 
 
Möten 
Under det gångna året har följande protokollförda möten hållits: 
Årsmöte 1 
Styrelsemöte 10 
 
Banor/anläggning 
Det har varit stor aktivitet under hela säsongen, på både vår enduro- och MX-bana. 
 
 
Tävlings- och träningsverksamhet 
Under året har klubben arrangerat följande tävlingar: 
 
Motocross: Skaraborgsfräsen, Serietävling Motocross Div1 Västra, Västgötacrossen 
Träningsläger för våra ungdomar på Tibro Motorstadion. Se verksamhetsberättelse från MX 
sektionen. 
 
Enduro: Vintercup Östra Skaraborg samt Summernight. Vidare har endurosektionen haft ett 
träningsläger för enduromotionärer med som vanligt stort deltagarantal. Se 
verksamhetsberättelse från endurosektionen. 
 
Klubbvärdssektionen 
Denna sektion är en ytterst viktig del i vår klubb, då denna har hand om all logistik gällande 
inköp till försäljningen i våra kiosker och maten till funktionärerna, på alla våra tävlingar. 
Allas vår Marianne Fransson, ser till att våra styrelsemöten ofta har hembakat kaffebröd. 
 
Bilsport 
Bilsport har haft några aktiviteter under året, bland annat Stefan Helins pallplacering i Lausitz 
Rallye. 
 
 
Tibro Bonnapulling 
Det anordnades för femte gången traktorpulling på startrakan på Tibro Motorstadion för 
trimmade och standardtraktorer och den ägde rum 8 juli. 
Antal startande traktorer var ungefär 35st och även ett antal deltagare i Garden pulling, som 
är en typ av gräsklippare eller trädgårdstraktorer, för ungdomar under 15 år. Tävlingen 
arrangerades tillsammans med Tibrobygdens LRF avdelning, Tibro Motor-historiska 
Förening och ”The Bonngäng”. 
 



 
 
Medlemsantal 
Antal medlemmar 31/12-17 556st   
 
Medlemsavgifter 2017 
Familjemedlemskap 500 kr  
Vuxen 200 kr 
Dam 150 kr 
Ungdom  150 kr (gäller t.o.m. 16 år) 
 
Slutord 
Så har ännu ett år passerat i vår verksamhet och nu gäller det att utvärdera vad som har 
fungerat bra och vad som kan göras lite bättre. 
 
Under 2018 kommer vi att anordna ett antal tävlingar i motocross och enduro och som vi 
hoppas att vi kan fullfölja minst lika bra, som vi gjort med de tävlingar som anordnats under 
2017. 
 
Beslut är också taget att vi 7 juli åter anordnar en traktorpullingtävling för sjätte gången. 
 
Verksamheten på ungdomssidan har under året varit betydande och ser ut att hålla i sig 
under 2018. 
 
Under hösten anordnades en tårtbuffé för våra medlemmar med stort deltagande, inte en stol 
fanns ledig och där uppvaktades alla EM – och SM medaljörer inom klubben, både bil, MX 
och enduro.  
 
Klubbstugan är viktig i vår verksamhet, där vi kan träffas och umgås i de olika 
verksamheterna. Det är angeläget att alla sektionerna arbetar tillsammans och tar ett 
gemensamt ansvar. 
 
Det har också under 2017 satts igång ett arbete med ombyggnad av vår klubbstuga och 
iordningställande av större kök, så att detta också kan nyttjas på bättre sätt till vår 
kioskverksamhet, t.ex. med närhet till bättre diskmöjligheter. 
 
Klubbens ekonomi är fortsatt god och några ytterligare mindre investeringar kommer att 
göras på motorstadion. 
 
TMK ska vara en samlingsplats där vi alla kan ha det trevligt och tillsammans utveckla 
klubben till en av de bästa i Sverige. 
 
Styrelsen vill också rikta sitt stora varma tack till alla funktionärer, som genom sitt lysande 
arbete medverkar till att vi på ett utmärkt sätt, har hög kvalité på alla våra funktioner. 
 
Nu ser vi fram mot 2018 och tillsammans jobba med nya utmaningar!!! 
 
Styrelsen Tibro Motorklubb 


