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Medlemsbrev
Här kommer årets första medlemsbrev med information till klubbens medlemmar. Vi har varit
dåliga under åren med att få ut information till klubbens medlemmar om vad som händer och
sker i klubben, något vi ska bli bättre på.
Mora MK påbörjade 2013 projektet med IdrottOnline , ”IdrottOnline är idrottens verktyg för
kommunikation och administration - ett verktyg som erbjuder föreningar och förbund ett
gemensamt administrativt verktyg, ett steg i arbetet att komma varandras verksamheter
närmare. IdrottOnline är ett gratis och användarvänligt system för att föreningar och förbund
ska kunna skapa, uppdatera och vidareutveckla sina hemsidor men också för att klubbar och
föreningar lättare ska kunna administrera sin idrottsverksamhet och kommunicera med sina
medlemmar.” Det arbetat med sedan starten 2013 är att vi har förbättrat den ekonomiska biten
där alla sektioner använder sig av samma kassör, bank och redovisning. Det har medfört mindre
kostnader för ekonomin och färre kassörer i klubben och en mycket bra överblick hur klubbens
ekonomi mår. Moramk.se har även flyttat till IdrottOnlines plattform. Här ska du som medlem
kunna logga in med din egen inloggning och kunna ta del av protokoll, dokument och m.m.

Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under året arbetat fram en ny organisationsplan för Mora MK som det ska beslutas
om på ett extra årsmöte i januari. För mer detaljer runt detta se bilaga till detta utskick. Om
förslaget på ny organisationsplan för klubben antas på extra årsmötet kommer ett nytt
stadgeförslag som är anpassat enligt organisationsplanen att presenteras på klubbens årsmöte i
februari.
Styrelsen har även tagit beslut om att införa gemensamma träningstider för samtliga
motorsporter där det alltid kommer finnas en träningsansvarig på plats för att upprätta listor på
de som tränar och kunna ta betalt av de som besöker våra banor för att träna. Formen för detta
håller just nu på arbetas fram och mer information kommer ut innan Motorstadion öppnar för
sommarens aktiviteter.
Det kommer även att införas ett träningskort för klubbens medlemmar på 500:- för att få träna
på våra banor. Gäster och de som inte valt att köpa träningskort betalar 100:- / dag oavsett
bana.
Med detta utskick kommer även en medlemsavi, medlemsavgiften är som föregående år 200: /person. Anledningen till att vi skickar ut medlemsavin tidigare i år är att de som är i behov att få
ut sin tävlingslicens för 2015 redan i år måste ha betalat klubbens medlemsavgift för kommande
år innan man kan få ut sin tävlingslicens. Vänligen betala till vårt bankgiro 141-1925 samt ange
OCR-nummer enligt inbetalningsavi.
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Året som gått
Under år 2014 har 4st skotercross tävlingar arrangerats, Mases Snowcross, SM-tävling, Sverige
Cupen samt en backtävling i Grönklitt. Tävlingarna var lyckade och Mora MK fick bra publicitet i
media genom att snabbt kunna överta arrangemanget och genomföra en SM-deltävling. För
2015 är tanken att återigen genomföra 4st skotercross tävlingar om vädrets makter är på vår
sida.
Det har även arrangerats 2st Folkracetävlingar under året med hemmasegrar i båda tävlingarna.
Dock är det svårt att locka riktigt många tävlande till Mora p.g.a. liten bana som inte ger så
många möjligheter till omkörning utan starten blir avgörande. För att göra banan attraktivare för
förare och publik planeras det för en förlängning på ca 250m och ett alternativspår som ska
öppna upp för intressantare race och locka fler förare till Mora. Karting har inte kunnat
genomföra någon tävling under året och har det tufft att få igång aktiva tävlingsförare.
Mora MK har gemensamt arrangerat Motorsportens Dag med många glada besökare. Detta är
tänkt att bli ett återkommande evenemang med spännande aktiviteter.
Klubben har även haft en gemensam arbetsdag under hösten med mycket bra uppslutning, det
är klart roligare att jobba då vi är fler som hjälps åt. Tack till alla som ställde upp!
För att kunna hålla vår Motorstadion i ett dugligt skick så kommer vi att ha gemensamma
arbetsdagar för klubbens medlemmar vid 2st tillfällen under kommande år, en på våren och en
på hösten.
www.moramk.se behöver hjälp med att uppdateras, känner du att du vill hjälpa till med detta
eller har egenskrivna tävlingsrapporter, bilder eller likande information som ni vill publicera på
moramk.se så är ni välkomna att skicka in materialet till info@moramk.se Annars går det bra att
höra av sig till Anna-Karin, Henrik eller Marcus för uppdatering av moramk.se

Är det något du vill fråga, tveka inte att kontakta oss:
Ekonomi och medlemskap:
Anna-Karin Olmats
Marcus Borgström

070-522 40 53
070-289 38 90

Kontaktpersoner
Ordförande: Marcus Borgström
Bil: Arne Sparr
Karting: Marcus Bogg
Skotercross: Henrik Mases
Motocross: Juha Järvisalo

070-289 38 90
076-107 52 44
070-344 42 20
073-502 31 72
073-618 85 17

Välkommen till ett nytt spännande motorsportår!

