
Styrelsens Årsberä-else 2022 
Skönt att kunna ha ett verksamhetsår utan pandemi även om våra verksamheter inte 
begränsats i så stor utsträckning. Året som har gått har vi, förutom all grym 
motorsportverksamhet, äntligen färdigställt alla av våra planerade investeringar i att 
utveckla och stärka driften och området. Vi har bl.a. fått den efterlängtade 
motorgrinden på plats som gör vårt område framförallt säkrare mot obehöriga på 
området, men även en mer lätthanterlig och trevlig entré för alla som ska till och från 
området. Avloppet har varit en seg och utdragen process men är nu i dagarna 
färdigställd och vi har ett nytt, driftsäkert system. Vi har även genomgått en teknisk 
utveckling där vi investerat övervakningskameror och betalsystem för att göra det 
enkelt, tryggt och säkert. 

Våra medlemsmöten har kunnat genomföras mer fysiskt på plats och även om 
deltagandet är lågt i förhållande till antalet medlemmar så ökar vi stadigt i 
medlemsantal och vi har nu passerat 1900 medlemmar, vilket är fantastiskt! 

Inriktning 2023 
Styrelsens målsättning för 2023 är att fortsätta att utveckla klubben genom att lägga 
mer krut på våra verksamheter. Ungdomsverksamheten ska självklart stå i fokus 
både i att rekrytera fler barn och ungdomar till oss men också att ge dem bättre 
förutsättningar att träna, tävla och utvecklas i sina olika grenar. Vi vill att de även ska 
kunna utvecklas som individer i såväl kamratskap som ledarskap. Därför är det viktigt 
att vi vuxna agerar förebilder i alla sammanhang inom Botkyrka Motorklubb. 

Vårt strategiska arbete med framtiden är viktigt. Vi har de senaste två åren 
uppvaktats av kommun, företag och investmentbolag i att se över möjligheterna för 
ett nytt och mer modernt område. Politik, ekonomi och framdrift går inte alltid hand i 
hand vilket inneburit att det arbetet avstannat senaste halvåret. Vi är med i de 
diskussioner och forum som pågår och bevakar utvecklingen, men i nuläget finns 
ingen spikad tidsplan. Det innebär att vi trummar på i våra verksamheter som vanligt, 
men trots det behöver vi planera för att anpassa oss till utvecklingen och framtiden. 
Elmotorcyklar och elbilar kommer successivt att vara en alltmer central fråga och vi 
kommer under året se över på vilket sätt BMK kan börja att anpassa och 
implementera den utvecklingen i våra verksamheter. 

Det bästa och mest spännande för 2023 är att BMK fyller 90 år!! Och det ska vi 
självklart fira med ett jubileum, preliminärt bestämt till den 15 maj! En särskild grupp 
har tillsatts för att ta ansvar för förberedelser och planering. Det kommer bli en 
fantastisk dag! 

Stort tack alla för detta år och nu vässar vi tänderna för att 2023 blir minst lika bra! 

Tillsammans är vi BMK! 

Styrelsen genom Jonas Elling/Ordförande 
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