
  
      

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.

Allmänt om klubben:

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.

Styrelsen:

Styrelsen har under 2020 bestått av följande personer:

Stefan Hjort ordförande 
Erik Dandanell vice ordförande och representant för BMW 02 Club.
Christer Nilsson sekreterare och representant för sektion Syd.
Magnus Nilsson kassör och representant för sektion West.
Peter Askenfors representant för sektion Stockholm.
Peter Norrman representant för sektion Motorsport.
Göran Benjamin representant för sektion Oldtimer.
William Damberg webmaster och representant sektion West.
Wolfgang Zielke representant för I-sektion, från och med 18 november.

Verksamhetsåret 2020 har speglats av den pågående Corona pandemin, vilket har 
inskränkt vår verksamhet betydligt.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda möten.

Arvoden:

Styrelsearvode har ej utgått.

Revisorer:

Klubbens revisorer har varit Johan Nordkvist och Wolfgang Zielke. 

Valberedning:

Klubbens valberedning har bestått av Johan Nordkvist (sammankallande) och Wolfgang Zielke.

Medlemsantal:

Antalet aktiva medlemmar per den 31 december 2020 var 2880 stycken, vilket kan jämföras 
mot 2826 medlemmar per den 31 december 2019.
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Ekonomi:

Årets bokslut visar en vinst på 50690 kronor mot en budgeterat överskott på 36000 kr. 
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Resultatdisposition:

Bilagda balans- och resultatrapporter utgör en integrerad del av denna verksamhetsberättelse.

Verksamhet:

Ingen verksamhet har skett i BMWCS regi under 2020 pga Corona pandemin.

Sektioner och underklubbar har genomfört följande verksamhet under året:

 Oldtimer:
◦ Den 2:a juli deltog Oldtimerklubben tillsammans med Stockholmssektinen på ett 

BMW Sverige event "Friluftsbio"på Gärdet i Stockholm för i första hand ägare med 
äldre BMW bilar.

◦ Den 12:e juli arrangerade Oldtimerklubben den traditionella "Gnällbältesträffen" för 
18:e gången i rad med start i Odensbacken och slutmål på Café Skogen för 
bilutställning och fika. Träffen samlade fler är 30 bilar med totalt just under 50 
deltagare i det fina sommarvädret.

 Syd:
◦ Årsmöte 7 mars och coronavirusets spridning gjorde att Sydsektionen inte hade 

några  träffar 2020 utan endast  2 erbjudande från Förenade Bil i maj och oktober 
som våra medlemmar kunde nyttja.

 West:
◦ Med anledning av att 2020 inte blev vad vi hade hoppats på kommer nu West att 

satsa stort på 2021. Dock en körning, i september, i södra Bohuslän, vilket startade i 
Säve och körningen inkluderade en färja och en massa kurvig asfaltsväg...bitvis 
genom "Black Valley"... för att avslutas med en trevlig lunch hos Eva med personal 
på Stenungsögården på...(trumvirvel) Stenungsön. 

 Stockholm:
◦ Efter Stockholmssektionens uppskattade årsmöte hos Bavaria Danderyd med ett 30-

tal besökare, så kom Corona pandemin i mars. Sektionen har Per Capsulam beslutat
omplanerade aktiviteters vara eller icke vara mht samhällsutvecklingen. Läget har 
varit sådant att inga träffar har genomförts i varken egen eller extern regi 2020.
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 02-Club:
◦ 103 betalande medlemmar vilket är + 37% mot 2019. Dessvärre kunde endast ett 

evenemang genomföras i år av sex planerade. Höstträff i Väst kunde hållas 5/9 då 
det är en köraktivitet där vi letar upp kurviga vägar och kör bil. 12 bilar deltog varav 7
02:or. Ny Ordförande i 02 Club är Nicklas Erneland och ny ledamot är Peter 
Lännström. 

 CSM:
◦ Året började med en Covid-19 pandemi, varför säsongen kom igång senare än 

vanligt. Inställda evenemang: Vårrejset Mantorp, Schmiedmannträffen, samt att 
Nationaldagsrejset omvandlades till träning. 

◦ Vi har tillsammans med våra partners MSCC, Hyllinge och Motorbanan Ring 
Knutstorp genomfört Licens- och funktionärsutbildning vår och höst. 

◦ BMW Cup har genomfört 8 deltävlingar under året. 
◦ Gatbilssidan har genomfört 3 evenemang under 2020. BMW CS stora sommarträff 

genomfördes som en Motorsportträff efter moderklubbsstyrelsens beslut om att inte 
delta. 

◦ Säsongsavslutningen hölls i Hässleholm på Hotell Stadt med utvärdering av 2020, 
planering av 2021 och sedvanlig middag med utmärkelser. 

 I-sektion:
◦ Formellt bildat 18 november 2021.

Ny BMW CS hemsida:

Vår nya hemsida gick ”live” på julafton, den 24 december 2020.

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. 

För 2021 finns inga sponsoravtal med BMW GNE.

Samarbete med Arena Reklam:

Avtalet förlängt under perioden 1 januari – 31 december 2021.

Samarbete med Mechanum Sverige AB (Mechanum):

Avtal förlängt under perioden perioden 1 januari – 31 december 2021. 
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Samarbete med BMW Danderyd:

Ett nytt nybilsavtal har gjorts för våra medlemmar, vilket gäller hos alla BMW återförsäljare (ÅF)
i Sverige. Det gäller från 1 januari 2021 tillsvidare. Det nya är att man behöver enbart varit 
medlem i BMW CS i sex månader för att ingå detta avtal med BMW återförsäljare.

Samarbete med MrCap:

Nytt avtal tecknat som gäller under perioden i januari – 31 december 2021.

Samarbete med Continental:

Avtal med förlängt under perioden perioden 1 januari – 31 december 2021. 

Rimgard:

Avtal förlängt under perioden i januari – 31 december 2021.

Samarbete med Dinners:

Nytt avtal tecknat som gäller under perioden i januari – 31 december 2021.

Klubbtidningen:

Vår klubbtidning Bayerisches Blatt, har utkommit med fyra nummer under året. 

Styrelsen tackar medlemmarna för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret, 
trots Corona pandemin, och önskar klubben och dess medlemmar ett framgångsrikt 
2021 som innebär ytterligare ett förväntansfullt BMW år.

Stockholm den 28 februari 2021.

Styrelsen i BMW Club Schweden genom ordföranden Stefan Hjort.
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