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Medlemsbrev 2019
Omorganisation av
styrelsearbetet
MHF Skarpnäcks organisation växer!
Styrelsen utlovade stordåd i samband med förra
årsmötet. Bl.a skulle Green Hill vara i drift och nya
större lokaler påbörjade eller intagna.
Det är väldigt tydligt att inget av detta är klart. Arbetet
på Green Hill har förvisso tagit stora steg framåt samt
att mycket annat lösts under året, men de större
strategiska frågorna hinns inte med. Av just den
anledningen så kommer en omorganisation att
genomföras. Läs mer om detta senare i brevet!

Årsmöte

Styrelsen MHF Skarpnäck kallar röstberättigade och nyfikna till årsmöte.

6 mars 2019, kl 19:00-21:00 i klubbhuset

Omorganisation av
MHF Skarpnäck
Det finns väldigt många viktiga frågor som styrelsen behöver fokusera på för att dels
få verksamheten att överleva men även ta stora kliv framåt. Exempelvis kräver en
satsning på ett ungdomsteam extremt mycket planering, fokus och närvaro. Ett arbete
för att få tillstånd ett nytt klubbhus eller andra nya lokaler behöver mycket planering
och genomförandetid. Idag blir det lätt så att styrelsen avsätter sina möten till att lösa
problem som egentligen borde kunna lösas effektivare inom respektive sektion eller av
andra ansvariga. Det vi upplever just nu är ”Delat ansvar”….och detta vet vi alla
leder till ”Inget ansvar”. För att bibehålla den entusiasm och kraft som fortfarande
finns hos styrelsemedlemmarna så tillsätter vi ett par nya roller.

På nästa sida beskrivs respektive roll samt namn på de som kandiderar för de nya rollerna. Samtliga namn
som nämns är tillfrågade och redo att ta sig an uppgifterna.
Man kan kanske sakna Mini-Z som egen sektion. Vi har inte glömt bort denna gren, men ser inte att det
idag är stort nog att vara en egen organisation med egen budget. Med tanke på hur snabbt MiniZ växer så
kommer vi sannolikt inom en snar framtid ha en fullstor sektion med just MiniZ.
Observera att det fortsatt finns detaljer i beskrivningen av rollerna som behöver kompletteras. Dock
beskrivs rollerna övergripande så att man får en förståelse för respektive roll.

Övergripande beskrivning av de olika rollerna inom organisationen

Styrelsen
•
•
•
•
•
•

Sätter upp strategier för måluppfyllnad
Beslutar om övergripande verksamhet
Tilldelar ekonomiska medel
Verkar gentemot kommun i frågor kring området/verksamheten
All övrig styrelsearbete
Mm

Roller i organisationen:
Ordförande (Cem Göcgören)

Förutom ordinarie ordförandeuppgifter; Påbörja överlämnande av teamledarrollen vad avser
ungdomssatsningen. Påbörjar överlämning av ordförandeskap till vice ordförande
Sekreterare (Michael Sjö)

Förutom ordinarie styrelsesekreteraruppgifter; Skapar banvärdslista samt ansvarar för hemsida
samt övrig marknadsföring
Kassör (Massimo Salvini)

Förutom ordinarie uppgifter som kassör; Överlämnande av ansvaret för MiniZ-sektionen.
Överlämnande av kassörarbetet till vice kassör
Medlemsadministratör (Martin Gille)

Förutom arbetet med medlemsregister; Korrespondens utåt, håller ordning på medlemsregister
samt hanterar frågor som rör nya och befintliga och avgående medlemmar. Ansvarar för underlag
inför ansökan om bidrag.
Tävlingsansvarig (Kim Lindgren)
• Ansöker om tävlingar (som hemställs av sektioner men beslutats av styrelsen)
o Har kontakt med grenansvariga inom RB för att koordinera tävlingar
• Tillser att funktionärer (Domare, Racecontroller och Tidtagning) tillsätts
• Sammankallar sektionsansvariga för planering och genomförande av aktuell tävling
o Ett första planeringsmöte ska hållas 2 månader innan tävling
 Sektionsansvariga från respektive sektion löser gemensamt övriga funktionärsposter
med mål att aktuell sektion (för tävlingen) inte belastas med funktionärsposter.
o Ett uppföljande möte ska hållas 1 månad innan för beslut om Go eller No Go (beslutas av
styrelsen)
• Ansvarar, i samarbete med respektive sektion, för att ta fram rutiner/lathundar för att underlätta
framtida arbeten inför tävlingar.
• Sammankallar till feedbackmöte efter varje tävling för att snappa upp eventuella förbättringsförslag
inför framtida evenemang.

Köksansvarig (Jan Gröndahl)
• Håller koll i köket så att varor finns tillgängliga
• Rapporterar eventuella maskinella brister till Styrelse och Vaktmästare
• Tillser att medlemmar aktiveras i samband med inhandling
• Deltar i planeringsmöte inför tävling och inhämtar behov samt ev resurser för inhandling
• Rapporterar ekonomiskt till styrelsen
• Inhandlar även accessoarer till toaletter och annat, i samråd med vaktmästare
Sektionsansvarig (Track: Mikael Hahne och Jan Nilsson.
1:10OR: Jonas Hagsten. 1:8OR: Micke Forsman)
• Ansvarar för att området kring egen sektion hålls i ordning
• Ansvarar över tilldelad budget för sektionen
• Avrapporterar ekonomisk status för sektionen till styrelsen
• Skriver verksamhetsberättelse för egen sektion inför årsmöte
• Sammankallar sektionsmedlemmar i samband med arbeten (även vid gemensamma arbetsdagar för
klubben). Minst 5 personer per sektion ska delta vid större arbeten som rör klubben).
• Deltar i planeringsmöten inför tävlingar, enligt kallelse från tävlingsansvarig
• Avdelar mankraft till andra sektioner när tävling genomförs
• Hemställer om hjälp från styrelsen vid behov
• Tilldelar styrelsens sekreterare namn på bandvärdar från sin sektion
• Mm (TBD)

Banvärdar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öppnar och låser lokalerna
Tillser att Trackfee erläggs (innan körning påbörjas)
Närvarolista ifylls
Ordning råder på klubben
LiPo-påse används vid laddning av batterier
Mekskydd används vid borden
Bilar besiktigas så att inga vassa kanter finns som kan förstöra mattan
Sopor töms!
Dammsugning sker (av lokal och värmepumpar)
Sköta kiosken
Meddela köksansvarig ev behov av inköp
Informera gäster om vad som gäller
I övrigt enligt ”MHF Skarpnäck Banvärdsdirektiv”

Ovan beskrivna organisation träder i kraft mars 2019. Styrelsen (Ordförande, serkreterare och
kassör) väljs i samband med årsmötet, medan icke stryrelsebundna roller besätts genom styrelsens
försorg.

Team Skarpnäck på utflykt…
För ett år sedan startade MHF Skarpnäck en ungdomssatsning - Team Skarpnäck - som under året vuxit från 6 till 15
ungdomar i åldrarna 8 till 16. Med fokus på setupkurser, egna
träningskvällar, nattkörning har både teamkänsla, laganda och
livslånga vänskapsband börjat att bildas! Extra spännande är
tävlingarna där vi får uppleva spänning, framgång, motgång,
vänskap, stöd, glädje, gråt, frustration, seger och en massa
roligheter samt bus.
Redan under 2018 arbetade vi fram målet att delta på SM i
Sundsvall, och vi kan nu konstatera att Team Skarpnäck
ställer upp med 14 ungdomar! Men för att testa vad som krävs
för en sådan satsning bokade vi in oss på Winter Indoors i
Sundsvall i november. Självklart ville vi göra detta storslaget
och bokade in alla på samma hotell samt ordnade en buss som
även märktes upp med både Team Skarpnäck-loggan och
förarnas namn. Ingen på plats kunde undgå Team
Skarpnäcks mäktiga närvaro! Vi fick med oss 2 pokaler hem,
men främst fick vi med oss en starkare gemenskap och massor
av erfarenheter. Vi ser mycket fram emot SM i Sundsvall!
När våren är här kommer vi att ordna prova-på-dagar för att
utöka teamet från off road till track - intresset för andra klasser
ökar! Under året kommer även fler utbildningar inom både
RC och ungdomsledarskap att anordnas.
Vill du vara med i Team Skarpnäck? Självklart! Se till att du är
medlem i klubben, att du har möjlighet att följa med på en
tävling eller två, samt att du aktivt tar del i klubbens
arrangemang! RC är kul, men det krävs även engagemang för
att kunna ha banor att åka på. Detta ska läras i ung ålder :)
Självklart är aktiva och stöttande föräldrar också välkomna att
hjälpa till - ni behövs när Team Skarpnäck växer!
Ungdomarna är denna idrotts framtid. Välkomna till Sveriges
mest proaktiva klubb ;-)
Trots att viss sponsring förekommer avsätter MHF
Skarpnäck årligen en ansenlig summa i stöd ungdomarna. Främst vill vi lyfta StickerZone som med
maximal servicekänsla tar fram våra fina teamkläder
och stickers. Vi har även sponsring i form av grafisk
design, fotografi som transporter och RC-proffs, som
stödjer oss vad avser allt som har med setup och
körning att göra.

…och på SM
Målet med SM samt förberedelserna inför SM lönade sig
Team Skarpnäck med 13 tävlande ungdomar och 3 tävlande
Teamledare gjorde stort intryck under SM-veckans sista dag,
då SM i 1:10 OR skulle avgöras. Vi syntes, vi hördes och vi
gjorde förbaskat bra ifrån oss!
Alla ungdomar gjorde stora framsteg där främst Felix
Angseryd (SM-silver) och Lawe Tellander (plats 10) ska lyftas
fram. Vilka bedrifter!!
I en snar framtid har vi större delen i en final med Team
Skarpnäck!

Vårda vår värme!

Rabatt på RC-prylar!

För att fortsatt ha värme i våra lokaler behöver våra
värmeaggregat klappas om varje vecka. Vi överlåter
ansvaret till banvärdarna att 1 gång i veckan
dammsuga aggregaten. På så vis blir det gjort och
fortsatt värme stråla!

Samtliga medlemmar i MHF Skarpnäck har
förmånligt nog blivit erbjudna att med rabatterade
priser få handla hos Swedish Edition. Ni skapar helt
sonika ett konto där och inom någon dag har ni de
rabatterade priserna att handla på.

Tack för ert engagemang för klubben

När ni skapar konto där så är det viktigt att i rutan
företag skriva MHF Skarpnäck!
Swedish Edition sponsrar sedan en tid vår
ungdomssatsning Team Skarpnäck, vilket vi också är
mycket glada för!!
Du hittar shopen på www.swedishedition.se
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