Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
Allmänt om klubben:
Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019.
Styrelsen:
Styrelsen har under 2019 bestått av följande personer:
Stefan Hjort
Erik Dandanell
Christer Nilsson
Magnus Nilsson
Peter Askenfors
Peter Norrman
Göran Benjamin
Erik Dandanell

ordförande
vice ordförande
sekreterare och representant för sektion Syd
kassör och representant för sektion West
representant för sektion Stockholm
representant för sektion Motorsport
representant för sektion Oldtimer
representant för BMW 02 Club

Sommarträffen på Anderstorp 2019. Motorsportssektionen fick uppdraget att ordna
sommarträffen samt stod för alla banaktiviteter. Övriga aktiviteter samordnades av Christer
Nilsson.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten.
Arvoden:
Styrelsearvode har ej utgått.
Revisorer:
Klubbens revisorer har varit Jan Erik Ek och Wolfgang Zielke.
Valberedning:
Klubbens valberedning har bestått av Christina Nilsson (sammankallande), Wolfgang Zielke
och Jan Erik Ek.
Medlemsantal:
Antalet aktiva medlemmar per den 31 december 2019 var 2826 stycken, vilket kan jämföras
mot 2934 medlemmar per den 31 december 2018.
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Ekonomi:
Årets bokslut visar en förlust på 86859 kronor mot en budgeterat överskott på 3684 kr. Skälen
till förlusten, för 2020, är Bayerische Blatt och avskrivningar av gammal regalia. Styrelsen
föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
Resultatdisposition:
Bilagda balans- och resultatrapporter utgör en integrerad del av denna verksamhetsberättelse.
Verksamhet:
Klubbens gemensamma centrala sommar träffaktiviteter blev på Anderstorp den 1 augusti.
Träffen riktade sig till hela familjen där det skulle finnas något för alla:
 tipsrunda,
 bedömningar av bästa BMW bilar,
 regaliaförsäljning.
Styrelsen vill rikta ett Stort Tack till arrangörsteamet.
Sektioner och underklubbar har med stort engagemang och framgång genomfört många lokala
träffar och arrangemang i egen regi, tillsammans med lokala återförsäljare och i samband med
allmänna bilträffar. Några exempel är: vinterträffar, filmkvällar, provkörningar, putsträffar,
museum besök, vårutflykt, sommarutflykter av olika slag, Brostugan, Stockholm Car Meet, Mträffar, däcksträffar, Tisdagsträffar Löddeköpinge, Blekingerunda, AHK:s kvällsträffar,
Eskilstuna veterandag, Ronneby Nostalgia Festival, julbord och Velodromloppet. BMW Cup,
gatbilskörning och familjekörning. Anderstorp och Dala Sportbilsfestival. Glädjande är att
många gångar blev det samarrangemang av flera sektioner/underklubbar. För detaljerad
information se respektive sektions/underklubbens rapporteringar under året på hemsidan och
Facebook.
Återförsäljareträffar har genomförts hos Förenade Bil i Helsingborg, Kristianstad och Lund,
Bilia Group Göteborg och Trollhättan, M-bilar i Eskilstuna, M-bilar i Västerås, Holmgrens Bilar i
Jönköping samt Bavaria Stockholm i Solna.
BMW Club Schweden Motorsport:
2019 års aktiviteter inleddes 2019-02-23 med en välbesökt BMW CS klubbträff hos Holmgrens
Bil i Jönköping. Efter presentation av Holmgrens Bil, med anläggningar på 18 olika orter från
Nyköping i norr till Helsingborg i söder gavs tillfälle till provkörningar och uthämtning av
beställda reservdelar till extra rabatterade priser. Därefter bjöd Holmgrens Bil på lunchtallrik,
kaffe och kaka. Dagen avslutades sedan med Motorsportsektionens formella årsmöte. 22-23
mars, licenskurs racing på Ring Knutstorp i samarbete med MSCC, HMS och Södra
Bilsportförbundet 27 april, avrostning på ring Knutstorp för BMW Cup och gatbilsåkare. 4 maj,
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BMW Cup race 1 och 2 samt gatbilskörning på Kinnekulle Ring 6 juni, Nationaldagsrace,
deltävling 3 och 4 på Ljungbyhed i samarbete med MSCC. 5-7 juli, Svenskt Sportvagnsmeeting
på Ring Knutstorp med deltävling 5 och 6 i BMW Cup. 10 augusti, BMW CS sedvanlig
sommarträff på Anderstorp Race Way med deltävling 7 och 8 i BMW där det också bjöds in till
gatbilskörning, BMW Cup, Prova-På aktiviteter och familjekörning tillsammans med övriga
traditionella aktiviteter arrangerade av övriga sektioner inom BMW CS. 7 september, deltävling
9 och 10 i BMW Cup på Sturup Raceway i samarbete med MSCC. 18-19 oktober,
licensutbildning, racing, funktionär och tävlingsledare i samarbete med MSCC och Hyllinge MS
under överinseende av Södra Bilsportförbundet. 5 oktober, Motorsportsektionen tillsammans
med Westsektionen bjöd in till en klubbdag och säsongsavslutning hos Schmiedman i
Kungsbacka. Dagen avslutades med summering av Motorsportsektionens verksamhetsår på
Hotell Halland med middag, tal, prisutdelning och en tillbakablick över den gångna säsongen.
BMW Oldtimer Club Schweden hade 402 registrerade medlemmar den 31 december 2019. År
2018 var motsvarande siffra 330 medlemmar. I mars 2019 hade 199 medlemmar totalt 253
MHRF-försäkrade fordon. OCS besiktningsmän har besiktigat c:a 30 bilar för MHRF-försäkring
under året.
Samarbete med BMW Group Northern Europe (BMW GNE):
Samarbetet med BMW Group Sverige, har fortsatt i god anda, bland annat genom annonsering
i BB och ett generöst utlånande av bilar för reportage i BB har också uppskattats.
Dock så meddelade BMW GNE i slutet av November att man fortsatt inte kan sponsra klubben
under 2020 med 200 000 SEK/år pga av stora nerdragningar inom sponsorbudgeten. Dock har
vi lyckats hitta en förlikning på 75 000 SEK för 2020, då vårt nuvarande samarbetsavtal, oss
emellan, stipulerar att man säger upp avtalet skriftligen 6 månader innan årsslutet, alltså 201906-30. Samarbetsavtalet, i dess nuvarande form, avslutas den 2019-12-31. Vi kommer under
2020 se över möjligheterna att ändå hitta nya former av samarbeten, dock utan monetära
sådana.
Samarbete med Arena Reklam:
Under augusti lade vi ner vår egen klubbshop, i syfte att utveckla vårt regalia sortiment. Vi har
lagt detta på Arena Reklam, baserade i Karlskoga, som även har hand om Saab- och
Mustangklubbens regalia. Vi är övertygade om att detta är den rätta vägen att gå. Vi kommer
att utveckla vår webbshopp med sektionsklubbarnas egna varumärken, men se detta som ett
första steg. Vidare har vi också fått en bättre betallösning.
Samarbete med Mechanum Sverige AB (Mechanum):
Nytt avtal med Mechanum tecknat för perioden 1 januari – 31 december 2020. De är baserade
i Malmö och Göteborg. Mechanum är en renodlad auktoriserad flermärkesverkstad som utför
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service, reparationer och garantiarbeten på bland annat BMW. BMW CS erhåller följande
rabatter/förmåner:
 Lifestyle 10%
 Reservdelar 10%.
 Service 15% och
 25% vid köp av motorolja i butik.
Klubbtidningen:
Vår klubbtidning Bayerisches Blatt, har utkommit med fyra nummer under året. Arbetet med att
digitalisera (pdf-filer) material från tidigare nummer av klubbtidningen har avslutats under året.
Styrelsen tackar medlemmarna för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret
och önskar klubben och dess medlemmar ett framgångsrikt 2020 som innebär
ytterligare ett förväntansfullt BMW år.
Stockholm den 22 februari 2020.
Styrelsen i BMW Club Schweden genom ordföranden Stefan Hjort.
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