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Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BMW Oldtimer Club
Schweden avseende verksamhetsåret 2017

Allmänt om föreningen
Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari 2017 till och med 31 december 2017.
Styrelsen
Styrelsen, som valdes på årsmötet den 28 januari 2017 har bestått av följande personer:






Göran Benjamin ordförande
Christer Gustafsson sekreterare
Lars Hannéll kassör
Gunnar Möller ledamot
Bertil Ungren ledamot/webbmaster

(GB)
(CG)
(LH)
(GM)
(BU)

Styrelsen har förutom årsmötet haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Styrelsens kontaktpersoner




Christer Olofsson, Syd och 02-klubben
Daniel Wiese, West
Mikael Lindberg, GävleDala

Revisorer
Stefan Hjort och Lars-Erik Larsson.
Valberedning
Stefan Hjort och Jan Törnkvist.
Arvoden
Styrelsearvode har ej utgått.
Ekonomi
BMW Oldtimer Club Schweden uppvisar för 2017 ett resultat som ligger nära budget.
Klubben har inte äskat något sektionsbidrag för de fyra senaste verksamhetsåren.
Intäkterna överträffar budget för posterna Medlemsavgifter och Regaliaförsäljning.
Intäktsposten Övrigt är lägre än budgeterat då ingen försäljning av delar har ägt rum.
Pga av oväntat stort antal nya medlemmar är Avgift till MHRF något högre än budgeterat,
vilket uppvägs av att även Medlemsavgifterna av samma orsak är något högre. Däremot
har MHRF felaktigt betalat ett för lågt ersättningsbelopp, nämligen baserat på 2016 års
underlag.
Verksamhet


28 jan

Årsmöte i klubblokalen.
17 röstberättigade medlemmar (inklusive styrelsen) hade
hörsammat kallelsen.. Hela styrelsen omvaldes. Beslut
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togs om ett medlemsavgiftsfritt 2017. Inga övriga frågor fanns att
behandla.


30 april

Soppkväll i kanslilokalen.
Denna gång bjöds köttsoppa. GB informerade om MHRF:s
entusiastförsäkring, som ständigt ökar i popularitet.
12 medlemmar lät sig väl smaka.



13 maj

Arosmarknaden.
Arne Bergsten representerade BMW OCS; totalt fem bilar på vår
klubbparkering.



14 maj

Vårutflykt.
Mycket uppskattad - både för de vackra och slingriga vägarna och
för den sympatiske Per Göranssons fantastiska bilsamling. 27 bilar
deltog i evenemanget.



17 - 21 maj

Münchenresan.
32 medlemmar deltog i BMW-aktiviteterna, som blev lyckade.
Arrangörerna har emottagit många spontana tackmejl.



21 maj

Tjolöholm Classic Motor. Daniel W representerade OCS.



6 juni

Motorhistoriska Dagen i arrangemang av AHK.
CG representerade OCS. Sammanlagt räknades ett dussin BMWbilar in, där den äldsta var Mats Grimmes BMW 700.



17 juni

Klubbdagen på Velodromloppet,
Historisk Racing på Gelleråsen. GB representerade OCS. 17 BMWbilar, varav 8 st 02:or deltog. 3 av dessa kom så långt norr ifrån som
Hudiksvallsområdet.



21 juni

Hamnträff i Nyköping.
På grund av annat evenemang kunde inte någon förträff hos
ProAuto genomföras. I ställer bjöd medlemmen Alexander
Kjellström in till grillparty på innergården i sitt bostadskvarter. En
mycket lyckad tillställning, som Alexander lovade att upprepa 2018.
Ett 25-tal BMW-bilar ställdes upp i dubbla rader på klubbparkeringen längst ner på kajen - som vanligt hade Göran B tingat den
bästa platsen.
Bland de mer ovanliga bilarna märktes Jan Malmkvists läckert
gräddfärgande 501:a, Stefan Farkasdis sommargula 02 cab och
Tomas Larsons unika Alpina Z8. Den senare kallades fram till
podiet för presentation



9 juli

"Gnällbältesträffen" i Odensbacken/Café Skogen.
17 bilar körde i kortege från Odensbacken till Café Skogen, där bilar
ur "M-gänget" anslöt, så att vi sammanlagt fyllde parkeringen med
27 BMW-bilar.
Trevligt umgänge i samband med intag av goda smörgåsar och
intresserat "däcksparkande".
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24 juli

BMW-tema på AHK:s måndagsträff vid Årstavikens Segelsällskap.
Bland ett dussintal BMW-bilar fick besökarna stifta bekantskap
med bl a Z4 cab, E36 cab, E31, E23, E24 och en E30 i Alpinautförande. För att bara nämna några representanter för "vårt" märke .



15 aug

Novation/Ulva Kvarn.
Stockholmssektionen var värdar för detta evenemang. Ett drygt 20tal BMW-bilar körde i kortege från Bavaria AB, som Novation
numera heter, till oldtimerträffen, med BMW-tema, vid Ulva Kvarn.
Många hade inte haft möjlighet att komma till förträffen på Bavaria
AB utan kom direkt till Ulva Kvarn.
Sammanlagt räknades ett 70-tal BMW in på denna, mycket
lyckade träff i strålande sommarväder.



19 aug

Historisk racing på Mantorp park.
OCS hade reserverat ett klubbkvarter. Till vår glädje kom så många
medlemmar att storleken på kvarteret inte riktigt räckte till. Med lite
finurlig improvisation lyckades vi ändå få alla BMW-bilar att stå
tillsammans.
Det blev en imponerande utställning med 19 klassiska BMW-bilar
från modell 700 och framåt.
Vackert väder i kombination med spännande racing, där vi fick se
Lennart Bengtsson med den äran försvara de blåvita färgerna
med sin 02:a, gjorde det hela till en mycket lyckad dag.



27 aug

Eskilstuna Veterandag.
Ännu en träff i strålande sommarväder. Klubbens "dubbelkvarter"
fylldes ut väl av sammanlagt 17 välputsade BMW-bilar i en mycket
representativ samling modeller.
Mycket att titta på samt en jättestor marknad där den idoge
besökaren nog kunde göra ett eller annat fynd.



17 sept

Klassikerträff på Wenngarns Slott med 70-talsinriktning
Vi lyckades med viss ansträngning få in 4 representativa 70talsbilar bilar på klubbparkeringen - ursäkta om det blev lite trångt
för klubbarna kring oss.
Både Klas och Arne var där med sina fina E3:or. Göran ställde ut
sin 02:a och Stefan kom med sin 3,0 CSL "Batmobil". Många
intresserade besökare och en hel del frågor och glada igenkännanden. Tyvärr blev det inte någon presentation på "podiet" i år.
Vackert väder och fler än 1.000 bilar att beskåda gjorde dagen till
en trevlig final på årets utställningssommar.



23 nov

Filmkväll på kansliet med "Adrenalin" och ärtsoppa som
samlade 18 förväntansfulla för en riktig "långfilmskväll" med
trivsamt "benzingespräch".

Medlemmar
BMW Oldtimer Club Schweden hade 296 registrerade medlemmar den 31 december
2017. År 2016 var motsvarande siffra 249 medlemmar.

Bilaga 2

Medlemsmatrikel har skickats med e-post till alla medlemmar med känd e-postadress samt
per brev till övriga 4 medlemmar under året.
OCS har en informationsspalt i varje nummer av BB.
BMW Oldtimer Club Schweden har vidare informerat medlemmarna - och övriga BMW
Club Schweden medlemmar - om sin verksamhet genom talrika reportage i Bayerisches
Blatt.
MHRF-försäkringar
I mars 2017 hade 119 medlemmar totalt 146 MHRF-försäkrade fordon. Under resten av
året har ytterligare c:a 35 nya MHRF-försäkringar tillkommit.

Styrelsen tackar medlemmarna för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret och
önskar klubben och dess medlemmar ett framgångsrikt 2018.

Stockholm 21 januari 2018

Göran Benjamin
Ordförande

Lars Hannéll
Kassör

Bertil Ungren
Ledamot

Christer Gustafsson
Sekreterare

Gunnar Möller
Ledamot

