BMW Club Schweden

Protokoll från årsmöte 2016 BMW Club Schweden
Datum: 19 mars 2015
Plats: Elite Park Avenue Hotel / Göteborg.
Deltagare: se bilaga 1

1. Årsmötets öppnande.
Wolfgang Zielke hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Alf Selin och West sektionen tackades för arrangemanget.
2. Fastställande av röstlängd.
Avprickning på röstlängd genomfördes av Alf Selin, 30 röstberättigade.
3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
Wolfgang Zielke redogjorde för kallelsens utläggning på hemsidan och i Bayerisches Blatt.
Mötet fann att kallelse skett i överenskommelse med klubbens stadgar och godkände kallelsen.
4. Dagordningens godkännande och anmälan om övriga frågor.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen och som övrig fråga önskades info om vad som nu
gäller för BMW Originalförsäkring.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Christina Nilsson och till sekreterare valdes Christer Nilsson.
6. Val av två rösträknare, tillika justeringsmän samt kontroll av antalet röstberättigade.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Ståhl och Niklas Källbom.
Antalet röstberättigade medlemmar uppgick till 30 st.
7. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse, se bilaga 2.
Wolfgang Zielke föredrog styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse.
Mötet godkände efter ingående frågor om det negativa utfallet på 208051 kr och andra diskussioner,
förvaltnings- och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016.
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8. Presentation av resultatet av medlemsundersökningen 2015, se bilaga 3.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att klubbens inriktning, aktiviteter och tidning
stämmer med de vad medlemmarna önskar och gett som svar, inga överraskningar förutom
att 36% av medlemmarna tyckte att vi hade en bra hemsida idag.
Wolfgang skickade ut 2832 mail och 144 mail studsade pga ej uppdaterade mailadresser
givna till medlemsmatrikel.
409 medlemmar svarade = 15.2% vilket är bra svarsfrekvens och statiskt ger en utvärdering
som man kan använda. Se bilaga 3
Diskussion om resultatet av undersökningen och handlingsplaner hölls.
Aktivitet i sociala medier diskuterades och tas upp i övriga frågor, punkt 20.
På frågan varför man är medlem blev svaren i fallande ordning
Rabatter hos BMW och BMW återförsäljare

301

Gemenskap på klubbträffar och aktiviteter
Klubbtidning Bayerisches Blatt

237
236

Gemenskap på banträffar

90

Övriga Rabatter

73

Övrigt

62

Långt över 100 kommentarer, se bilaga 3, vilket visar engagemang.
Till nästa medlemsundersökning bör annorlunda frågeställningar göras för att lättare kunna
utvärdera förslag på förändringar. Sortering så att utvärdering kan göras per sektion.

9. Balans- och resultaträkningar 2015, se bilaga 4.
Wolfgang Zielke redovisade balans- och resultaträkningen.
Ingående frågor om de ekonomiska posternas innebörd från mötesdeltagarna och kritik att det blivit ett
så stort underskott.
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De stora avvikelserna var kostnader för banhyra 62 tkr på sommarträffen för att täcka att Nordisk
Time Attack gått i konkurs, 68 tkr i högre kostnader för två obudgeterade möten med sektionerna och
2 extra styrelsemöten och 79 tkr i högre kostnader förr BB pga större antal sidor mot budget.
Styrelsen föreslog att lösa upp och använda Jubileumsfonden 200 tkr och Ständiga
medlemmar/hedersmedlemmar 15 tkr för att täcka årets resultat och undvika negativt eget kapital.
Mötet godkände detta förslag.
Mötet godkände balans- och resultaträkningen.
10. Revisorernas berättelse, se bilaga 5.
Revisionsberättelse för 2015, lästes upp av mötesordförande Christina Nilsson, där man föreslog att
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Påpekades att det står fel i
revisionsberättelsen det står Sweden men det ska stå Schweden.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade genom acklamation att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
12. Styrelsens verksamhetsplan för 2016, se bilaga 6
Stefan Hjort redogjorde för verksamhetsplan 2016 och en del frågor ställdes på 2016 års plan.
Mötet godkände styrelsens verksamhetsplan för 2016.
13. Styrelsens förslag till budget 2016, se bilaga 7.
Stefan Hjort redovisade förslag till budget 2016. De stora kostnaderna är BB 685 tkr och kostnader
med begränsning av sidantalet ska ses över. Sektionsbidrag 191 tkr. Sommarträffen 2016 blir budget
65 tkr mot 240 tkr 2015.
Antalet medlemmar budgeteras samma som 2015.
Mötet godkände styrelsens förslag till budget för 2015.
14. Fastställande av medlemsavgift för 2016.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 400 kr och 100 kr för familjemedlem för
verksamhetsåret 2016. Mötet godkände förslaget.
Förslag att i fortsättningen besluta om nästkommande årsavgift istället för årets medlemsavgift.
15. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Motion om Skylthållare, se bilaga 8.
Niklas Källbom förslår en ny skylthållare ska införas av samma typ som BMW återförsäljarna har där
endast avlägsnande av nedre listen behöver göras för att ta loss skylten.
Styrelsen har tillstyrkt förslaget.
Mötet godkände förslaget.
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16. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse, samt val av styrelse.
Valberedningens förslag presenterades av mötesordföranden.
• Val till Ordförande på 2 år – Stefan Hjort medlemsnummer 5581
Mötesdeltagare föreslog Gunnar Möller istället.
Votering begärd och resultat blev 18 röster för Stefan Hjort och 7 röster för Gunnar Möller.
Ordförande enligt votering blev Stefan Hjort.
• Val till Vice Ordförande på 1år fyllnadsval – Niklas van Ingelandt medlemsnummer 6389
Mötesdeltagare föreslog Gunnar Möller.
Mötet valde Niklas van Ingelandt med acklamation.
• Val av sekreterare 2 år, Christer Nilsson medlemsnummer 5230
Mötet valde Christer Nilsson.
• Val av Webmaster Niklas Källbom 1 år 7772A
Mötet valde Niklas Källbom.
•
•
•
•
•
•

Förslag från underavdelningar:
Val till styrelseledamot för West på 1 år. Magnus Nilsson medlemsnummer 5963
Val till styrelseledamot för Syd på 1 år, Christer Nilsson medlemsnummer 5230
Val till Suppleant styrelseledamot för Syd på 1 år, Göran Gardell medlemsnummer 8691
Val av styrelseledamot för Stockholm på 1år, Michael Franzetti medlemsnummer 2728
Val av styrelseledamot för Oldtimer på 1 år, Göran Benjamin medlemsnummer 3764

Mötet valde förslagna från underavdelningar som styrelseledamöter.
17. Valberedningen presenterar förslag till nya revisorer.
Valberedningen presenterade förslag enligt ny stadga.
•
•

Val som Revisor1 på 2 år, Jan-Erik Ek medlemsnummer 9009
Val av Revisorssuppleant 1 år, Wolfgang Zielke medlemsnummer 5070

Samtliga är tillfrågade och har accepterat nomineringen.
Mötet valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
18. Val av valberedning.
Följande förslag till ny valberedning lämnades.
•
•

Val till Valberedningen på 1 år (sammankallande) Johan Nordkvist medlemsnummer 4401
Val till Valberedningen ledamot på 1 år, Wolfgang Zielke medlemsnummer 5070
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•

Val till Valberedning ledamot på 1 år, Jan-Erik Ek medlemsnummer 9009

Samtliga är tillfrågade och har accepterat nomineringen.
Mötet valde valberedning i enlighet med mötets förslag.
19. Val av hedersmedlem/ständig medlem
Ingen nominerad 2016.
20. Övriga frågor.
BMW Originalförsäkring.
Wolfgang redogjorde för vad som gäller.
Det finns ingen rabatt för den vanliga bilförsäkringen, då Originalförsäkringar anger att de förlorar ca
500 tkr på att ge denna rabatt och inte ser något mervärde för att ge denna rabatt.
Banförsäkring kan fortfarande tecknas ihop med BMW Originalförsäkring och är mycket viktig för
våra medlemmar som kör på bana och tävlar.
Sociala medier.
Niklas Svensson tycker att klubben ska satsa på Instagram och väntar fortfarande på att styrelsen ska
ge detta klartecken. Niklas menar att Instgram är där våra unga medlemmar finns och vi bör vara där
likt Bimmers of Sweden, för att inte bli akterseglade. Wolfgang redogjorde att vi får ta ett steg i taget
och först göra färdigt hemsidan med vår spegling av Facebook.
Diskussion om sociala medier hölls. Förslag att Riktlinjer vad gäller sociala medier och
kommunikationsplan tas fram av styrelsen. Beslut att detta görs. Beslut att förslag om sociala medier –
ideer skickas till Niklas Källbom.
Nordsektionen
Göran Benjamin önskade att klubben redogjorde för kontakten med Nordsektionen.
Wolfgang berättade att klubben bjudit in 5 personer från Nordsektionen till sektionsmötet i november
och till Workshop om nya hemsidan 5 mars. Ingen har tyvärr kunnat medverka.
Sektionsbidrag 5 tkr är avsatt för Nordsektionen.
100-årsjubileum
Christer Gustavsson efterlyste info om 100-årsjubiléet i Tyskland i september.
Wolfgang berättade att klubben är anmäld till detta. Något program har klubben ännu inte fått.
Bilar som ska ställas ut ska godkännas av Tysklands representanter.
Deltagare får själva betala resa och boende. Att arrangera en gruppresa till detta event i september blir
inte av pga av sen info och det kan inte garanteras att det går att besöka nya BMW Classic.
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Elmia i påsk
Erik Ståhl efterlyste svar om hans erbjudande om att hjälpa till.
Niklas Källbom informerade om att de inte finns nog med pengar budgeterat för ytterligare personal.
21. Årsmötets avslutande.
Stefan Hjort tackade avgående Wolfgang Zielke för hans tid som ordförande i klubben.
Då samtliga punkter på agendan var avhandlade tackade mötesordföranden Christina Nilsson
närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade årsmötet 2016 avslutat.

Stockholm 2016-03-19

Christina Nilsson
Mötesordförande

Christer Nilsson
Sekreterare

Erik Ståhl
Justerare

Niklas Källbom
Justerare
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