
Protokoll styrelsemöte 2022-04-05 

1§ Mötets öppnande – Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Mötet genomfördes på BMK samt på länk via Teams. 

Närvarande: Jonas Elling, Göran Segerlund, Robert SimoneN, Josef Gustafsson, 
Leif Lundqvist, Erik Elfstöm, Magnus Johansson samt Anders ChrisSansson 

Frånvarande: Pirjo Lundsten, Dennis SimoneN 

2§ Föregående protokoll – Godkändes och lades Sll handlingarna 

3§ Ekonomi – Inga nyheter meddelar Josef. 

4§ Informa<on från sek<onerna - 

• Folkrace – Man arrangerar sekSonsmöte inom kort. Tävling planeras ske 
4e eller 11e juni. (fråga ställdes om ljudmätning vid tävling. Nu sker 
mätning vid tävling/heat, inte före körning som Sdigare. Maximal 
Sllåten nivå är 95db som mäts vid förbifart. VikSgt tänka på a_ starten 
går åt rä_ håll i förhållande Sll bebyggelse ) 

• Offroad – Storträffen planeras bli av den 21 maj. Man väntar 80-100 
bilar med ca 250-300 pers. Man planerar för a_ få in några sköna lerhål 
för i körningen. 

• Enduro/Cross – Arbetet med crossbanan har pågå_ en period och börjar 
närma sig slutet. Det är dock en del arbete kvar. Man avvaktar 
planeringen för Tävlingsvärdarna så a_ datum för öppethållande kan 
sä_as. Man har även kommit igång med måndagsträningar för ungdom 
med ca 15 deltagare fördelat på 3 grupper. Barnträningsgruppen har 
kommit igång på Söndagar med 10 deltagare. Erik rapporterar från 
SVEMOs förbundsmöte. Bl.a. ingår Lars Pärnebjörk och Eva Ekengren 
ingår numera i SVEMOS styrelsen.  

• RC – Planerar dra igång under april månad. Uppstartsmöte och 
tävlingsplanering är på gång. 

5§ Sponsorer och samarbetspartners – Göran informerar om några fler  
sponsorkontrakt som är klara för 2022: CLM, Fairing, Agenda PR 
NullReferenceExcepSon, Rima bygg och BE Mekanik. Enskedevärldshus och 
Terrängtjänst kommer även de_a år stö_a inför och under tävlingar.  



 BMK är glada a_ hälsa alla sponsorer och samarbetspartners välkomna för 
2022! 

6§ Avstämning inför BMK-dagen  – Det beslutades a_ BMK-dagen kommer 
genomföras 7/5. Samtliga sekSoner har engagerar medlemmar så a_ varje 
sekSon är representerad på plats och kan visa, informera och inspirera 
besökarna. E_ program sä_ samman med olika hållSder för både 
presentaSoner som hålls utanför klubbstugan och olika uppvisningar. Mer 
informaSon kommer på hemsidan och via olika sociala kanaler.  

 Det beslutades även om arbetsdagar 23 & 24/4 för a_ fixa och städa upp på 
området så vi kan visa upp BMK på bästa sä_! 

7§ Uppdatering kring ”NyN MotorCenter”  – Jonas uppdaterade läget i 
arbetet med kommunens planer om ny_ motorcenter. Möte har genomförts 
med DeLaval:s VD Johan Bjurevall och förslag på alternaSva markområden har 
delge_s. I huvudsak handlar det om e_ område på ca 600 ha mark direkt söder 
om nuvarande crossbana på Uringe, d.v.s. på andra sidan vägen. 

 Ordförande i MX Stockholm, Andreas Holmgren, och Jonas driver de_a nu i 
gemensam regi för a_ kunna Sllgodose och säkerställa såväl BMK:s som MX 
Stockholms verksamheter och intressen.  

I slutet på mars besökte representater från flera av sekSonerna inom BMK det 
föreslagna området Sllsammans med MX Stockholm 

Det beslutades a_ samtliga sekSoner ska komma in med förslag på vad som 
krävs för a_ göra en nyetablering på de_a område för sin verksamhet 
Sllsammans med e_ kostnadseSmat. En gemensam arbetsgrupp tar också fram 
esSmat på kostnad för etablering av depå, inhägnad, el, va_en och avlopp mm. 
Målsä_ningen är a_ kunna presentera genomarbetade och komple_a förslag i 
kommande dialog med Botkyrka kommun. 

BMKs vikSgaste fråga i närSd är a_ säkerställa a_ vårt befintliga arrende för e_ 
antal år framåt. De_a för a_ all verksamhet ska kunna pågå Sll alternaSv plats 
är helt färdig a_ ta i bruk.  

I övrigt finns ingen ny informaSon 

8§ Övrigt – 

 Jonas informerade om a_ ansökan Sll SVEMO om återstartsstöd tas fram och 
skickas in. 

 PolisSllstånd för tävlingar 2022 bör ansökas gemensamt. Erik samordnar och 
sekSonerna ombeds meddela datum snarast för denna ansökan.  

9§ Ärenden för beslut –  



 Styrelsen har beslutat a_ utse följande nya klubbhjältar:  

 Åsa Uppegård & Jenna Naukkarainen för a_ dom tagit ansvar för a_ samordna 
öppethållningen & och värvar träningsvärdar för 2022.  

 Johan Svahn för a_ han tagit rollen som koordinator av alla BMKs samarbeten 
för 2022.  

 Beslut fa_ades även om färdigställande av motorgrinden med de eventuella 
kostnader de skulle innebära för klubben. Arbetet skall påbörjas så snart som 
möjligt. 

10§ Nästa möte: <sdag 3 maj kl. 18:00 

11§ Mötet avslutades 

Protokollförare   Justerare 

_____________________________ _____________________________ 

Anders ChrisSansson, Sekreterare Björn Johansson 
    


