
Medlemspolicy 
Karlskrona AK 

Karlskrona Automobilklubb är en ideell förening som bildades i oktober 1926. Verksamheten 

har under alla år kretsat runt bilar och idag är verksamheten främst koncentrerad till folkrace 

och rally, samt rallycross. Årligen arrangerar klubben folkracetävlingar och 1 rallytävling. 

Folkracetävlingarna arrangeras på klubbens anläggning Törnerydsbanan i Brömsebro, medan 

rallytävlingarna är lokaliserad till olika delar av Karlskrona Kommun. Klubben är ansluten till 

Svenska Bilsportförbundet (SBF) som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Klubben har cirka 

230 medlemmar (2016). 

 

Medlemsvillkor  

1. Medlemskap söks till klubbens styrelse som beslutar om inval. Blankett för ansökan 

finns på klubbens hemsida  

2. Medlemskapet gäller per kalenderår.  

3. Medlemskapet är personligt och återbetalning medges ej. 

4. Årsavgiften ska betalas före 1 mars eller senast 1 månad efter inval.  

5. Om inval sker efter 1 oktober gäller årsavgiften även för det följande året.  

6. Årsavgiften är fri fr o m det år en medlem fyller 65 år.  

7. Om medlem uppgraderar sin funktionärslicens berättigar detta till fri årsavgift 

efterkommande år.  

8. Om medlem under året säljer minst 20 bingolotter under ett kalenderår för klubbens 

räkning berättigar detta till fri årsavgift efterkommande år.  

9. Medlemskort skickas endast ut till medlem på medlems begäran.  

10. Medlemmar som ska tävla på hemmatävling ska hjälpa till minst 10 timmar inför 

tävlingen annars blir det tävlingsstopp för medlemmen under denna tävling. Detta 

gäller alla grenar. 

Medlemsmöten  

Klubben har årsmöte under mars månad och även 2 allmänna möten under ett verksamhetsår.  

 

Styrelsemöten  

Styrelsen sammanträder normalt första tisdagen i varje månad med undantag för juli.  

 

Verksamhetsplan  

Klubbens aktiviteter presenteras i klubbens verksamhetsplan som publiceras på klubbens 

hemsida samt löpande på klubbens facebooksida.  

 

Klubblokalen  

Klubblokalen finns på Arena Rosenholm i samma byggnad som Boda Borg. Lokalen står till 

medlemmarnas förfogande efter överenskommelse med en styrelsemedlem för verksamhet i 

klubbens anda.  

 

Hemsida  

Klubben äger 2 hemsidor www.karlskronaak.se där all klubbinformation publiceras och 

www.karlskronapokalen.se som enbart publicerar information om klubbens rallytävling. 

Klubben har även en facebooksida där evenemang och resultat presenteras.  



 

Licens  

För att ha rätt till tävlingslicens måste årsavgiften vara erlagd. Är inte årsavgiften betald 

spärrar klubben licensen till dess att erforderlig årsavgift är betald.  

 

Törnerydsbanan  

Klubbens folkracebana finns i Törneryd, Brömsebro i Torsås kommun ca 30 km nordost om 

Karlskrona. Banan är ca 600 meter lång och underlaget är grus (60%) och asfalt (40%). 

Klubbens verksamhet på banan ska i möjligaste mån förläggas till onsdagar och lördagar.  

 

Klubbens förare får efter överenskommelse med banchefen eller tävlingsledaren för folkrace 

låna banan för test av bil.  

 

Klubbens juniorförare får en gång per år låna banan kostnadsfritt för eget arrangemang på 

banan. Som motprestation ska föraren hjälpa till vid minst ett av klubbens arrangemang.  

 

Klubbens seniorförare får hyra banan för eget arrangemang. Villkor bestäms tillsammans med 

tävlingsledare folkrace.  

 

Juniorpremier  

Klubben har en ungdomsfond som juniorer kan söka pengar ur. Kontakta sportgrensansvarig i 

styrelsen för anvisningar. Villkor för utbetalningar är att det ska främja personen som 

aktiv/funktionär inom motorsporten.  

 

Klubbmästerskap och hederspriser  

Varje år delar klubben ut nedanstående priser på årsmötet:  

1. Klubbmästare Rallyförare (regler bestäms av rallykommittén) 

2. Klubbmästare Kartläsare (regler bestäms av rallykommittén) 

3. Klubbmästare Folkrace Senior (regler bestäms av folkracekommittén) 

4. Klubbmästare Folkrace Dam (regler bestäms av folkracekommittén) 

5. Klubbmästare Folkrace Junior (regler bestäms av folkracekommittén) 

6. Årets förare alla kategorier (utses av styrelsen) 

7. Årets junior alla kategorier (utses av styrelsen) 

8. Årets funktionär (utses av styrelsen) 

 

Regler enligt SBF  

Alla medlemmar ska respektera och följa de regler som SBF beslutar om.  

 

Respekt och klubbanda  

Alla medlemmar behandlas lika med rättvisa och respekt, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, 

sexuell läggning, handikapp, politisk åsikt eller ställning inom klubben. Alla är lika värda. 

Allas synpunkter och åsikter respekteras. Vi arbetar för allas inflytande och delaktighet. Vi 

arbetar för jämställdhet i klubben, i styrelsen, utskott och kommittéer samt övrig verksamhet, 

både vad gäller kön och en bred åldersstruktur. 

 

 

 

 

 



Försäkringar  

Samtliga till Svenska Bilsportförbundet anslutna licensierade förare/ passagerare/ mekaniker/ 

kartläsare/ funktionärer är obligatoriskt försäkrade i Folksam. Aktiva kan teckna en 

tilläggsförsäkring för förbättrat skydd.  

 

Även alla medlemmar som medverkar i ett evenemang arrangerat av klubben är försäkrade 

genom RFs grundförsäkring hos Folksam.  

 

Rallyverksamhet  

För att genomföra en rallytävling krävs ett mycket stort engagemang från våra medlemmar. 

Särskilt de aktiva ska tänka på det stora arbete som funktionärerna lägger ner och bistå på 

bästa möjliga vis.  

 

Doping  

Klubben är ansluten till RF och följer därför de regler som RF beslutat om.  

 

Miljöpolicy  

Alla medlemmar ska följa klubbens miljöpolicy som är publicerad på klubbens hemsida.  

 

Rabatter  

De eventuella rabatter som medlemmarna erhåller publiceras på hemsidan.  

 

Personuppgifter/PUL  

Angivna personuppgifter kommer att registreras i klubbens medlemsregister. Uppgifterna 

används för att föreningen ska kunna fullgöra sina åtaganden mot medlemmarna, för att kunna 

kontrollera att medlemmen fullgjort sina skyldigheter i enlighet med klubbens stadgar samt i 

övrigt för administration av medlemskapet.  

 

Statistik över medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter kan användas för att planera och 

följa upp föreningens verksamhet. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje man eller för 

direktreklam. Medlem äger alltid rätt att begära ut vilka uppgifter klubben har registrerade på 

medlemmen.  
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