
 

 

Styrelsens förslag till årsmötet om Arbetsdagar och regler för hemmaförare 

som vill delta i hemmatävlingar 

Ett nytt år och med det behöver alla tävlingar och andra arrangemang planeras så inget 

hamnar mellan stolarna och glöms bort. 

I år testar vi ett nytt upplägg för att få arbete utfört, vi tänker jobba i projektform med små 

grupper, vi kallar det Fixargruppen. Vi hjälps åt med att inventera vad som behöver göras, 

vem som kan göra det, vad som behövs för att göra det och när det ska vara klart. Här 

arbetar vi med personer från hela föreningen, inga gränser mellan sektionerna, då tror vi 

att saker som behövs i olika sektioner kan slippa göras fler än en gång per säsong. Vi 

träffas torsdagar varannan vecka (ojämna) på klubben kl. 17.00. ALLA är välkomna.  

I år har vi ett krav på att de hemmaförare som vill köra våra tävlingar själva behöver 
medverka sammanlagt 12 timmar på utlysta arbetsdagar, för varje tävlingstillfälle. 
Har man inte genomfört detta får man ingen startbekräftelse. Detta ska stå i 
inbjudan till varje tävling. 
 
Att man hjälper till även veckan före och efter tävling och att man klipper gräs 
någon dag per år, är en självklarhet för vissa, men vi önskar att det skulle vara det för alla 
som vill att vi ska arrangera tävlingar, oavsett om man som medlem tävlar, är funktionär 
eller publik, det krävs ganska mycket för att rodda allt till det bästa. 
För att inte några få ska behöva jobba massor, hjälps vi åt, alla kan göra något. 
 
Datum för arbetsdagar: 

4, 5, 11, 12, 18,19 mars (för att göra tävlingsbanan klar för besiktning 25 mars) 
7, 10, 22, 23, april 
1-5, 8, 13, 20, 26, 28 maj   
3, 17 juni 
1, 15, 28, 30 juli 
5-11, 14, 19-25, 27, 28 augusti 
 9, 23 september 
 14, 28 oktober 
  
Vi startar samtliga dagar klockan 09.00 

Vad som är prioriterat att få utfört på arbetsdagarna kommer att finnas information 
om på vår hemsida https://www.laxamotorklubb.se 
När du hittar de datum som passar dig, meddela oss vilka dagar du kommer och vad 
du kan göra, gärna via mail till laxamk@laxamotorklubb.se eller ring 0722270411 så 
vi kan se till att det finns någon som leder arbetet och ser till att materiel som 
behövs finns men också att det finns fika och mat och dricka.  
Ska man klippa/röja gräs bör man tänka på att ta med sig skor/stövlar för ändamålet. 
Det kan vara en del målning, städning och annat fix som behöver göras, så oöm 
klädsel är att föredra.  
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