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Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BMW Oldtimer Club 

 Schweden avseende verksamhetsåret 2020 
 
 
 
 Allmänt om föreningen 
 Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. 

Verksamhetsåret har i mycket hög grad påverkats av den rådande corona-pandemin och i 
dess spår av myndigheter och MHRF utfärdade rekommendationer och föreskrifter. 

 
Styrelsen 
Styrelsen, som valdes på årsmötet den 25 januari 2020 har bestått av följande personer: 

 Göran Benjamin ordförande  (GB) 

 Christer Gustafsson sekreterare  (CG) 

 Lars Hannéll kassör  (LH) 

 Gunnar Möller ledamot  (GM) 

 Rickard Edgren ledamot  (RE) 

Styrelsen har förutom årsmötet haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret, varav 5 
som telefonkonferenser. 
 
Till styrelsen adjungerad 

 Bertil Ungren webbmaster  (BU) 
 
Styrelsens kontaktpersoner 

 Christer Olofsson, Syd och 02-klubben. Under senare delen av verksamhetsåret har 
Lennart Bengtsson, Syd och 02-klubben, trätt in som kontaktperson. 

 Daniel Wiese, West 

 Mikael Lindberg, Gävle-Dala 
 
Revisorer 

Stefan Hjort och Jan Törnkvist. 
 
Valberedning 

Stefan Hjort och Stephan Palmgren. 
 
Arvoden 

Styrelsearvode har ej utgått. 
 
Ekonomi 

BMW Oldtimer Club Schweden uppvisar för 2020 ett resultat som ligger över budget.  

Klubben har för verksamhetsåret erhållit kr 1.000:- i sektionsbidrag. 

Intäkterna överträffar budget för posten Medlemsavgifter till följd av en glädjande hög 
tillströmning av nya medlemmar. 

Kostnaderna för klubbträffar och resor samt års- och styrelsemöten är sammantaget 
betydligt lägre än budgeterat. 
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Verksamhet 

 25 jan 2020 Årsmöte tillsammans med Stockholmssektionen.  

Årsmötet hölls hos Bavaria i Danderyd. Deltagarna bjöds på en enklare förtäring.  I 
samband med lunchpausen visades ett, av CG sammanställt, bildspel över OCS 
verksamhet under det gångna verksamhetsåret. 

16 röstberättigade medlemmar deltog.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Styrelseledamöter och övriga förtroendeposter utsågs enligt valberedningens förslag. 
 

 2 juli 2020      Friluftsbio på Gärdet i Stockholm tillsammans med Stockholms-  
                                   sektionen 

BMW sponsrade tillsammans med Pucko och Fazer ett antal bioföreställningar där  
BMW denna dag hade bjudit in klubben att till en abonnerad föreställning komma  
med max 46 personer fördelade på högst två personer i varje bil. Önskemålet var  
en så stor flora av äldre modeller som möjligt, eftersom evenemanget skulle filmas för 
senare användning i reklamsyfte.  Peter A hade med hjälp av OCS-medlemmar lyckats 
få ihop en representativ flotta av varierande äldre BMW-modeller till en mycket lyckad 
kväll, inte minst då deltagarna blev bjudna på ett stort sortiment ”biogodis”. 

 

 12 juli  2020     Gnällbältesträffen i Odensbacken – Örebro. 

Träffen, som var den 18:e i följd, lockade 24 bilar till Odensbacken. Med dem som 
körde direkt till Kafé Skogen räknade träffen fler än 30 bilar. Detta är rekord, något 
som kanske till viss del får skrivas på corona-abstinensens konto. 

Många intressanta bilar beskådades i vackert väder med väldisciplinerad ”social 
distans” mellan deltagarna. OCS subventionering av medlemmarnas fikaintag (där 
kaféets ordinarie priser redan är historiskt låga) uppskattades storligen. 

 Tack GB för en välorganiserad och mycket trevlig utflyktsdag! 
 

Övriga planerade aktiviteter ställdes in på grund av corona-pandemins utveckling. 
 

Medlemmar 

BMW Oldtimer Club Schweden hade 446 registrerade medlemmar den 31 december 
 2020. År 2019 var motsvarande siffra 402 medlemmar. 

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. 

OCS har egen relativt livaktig facebookgrupp. 

OCS har, i likhet med övriga sektioner inom BMW Club Schweden, under årets sista månad 
kunnat glädja sig åt en helt ny hemsida. 
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MHRF-försäkringar 

I mars 2020 hade 200 medlemmar totalt 283 MHRF-försäkrade fordon.  

OCS besiktningsmän har genomfört c:a 35 besiktningar för MHRF-försäkring under året.  

 

  
Styrelsen tackar medlemmarna för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret och 
önskar klubben och dess medlemmar ett framgångsrikt 2021, med förhoppningen att 
verksamheten skall kunna återgå till normal nivå. 
. 
 

 Stockholm 21 januari 2021 
 
 
 

   Göran Benjamin             Christer Gustafsson               Lars Hannéll                         
       Göran Benjamin                    Christer Gustafsson                            Lars Hannéll                                        

              Ordförande                                   Sekreterare                                     Kassör   
 
 
 
 
 

   Gunnar Möller               Rickard Edgren 
       Gunnar Möller                           Rickard Edgren 
           Ledamot                                     Ledamot        
 


