Styrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.
Beroende på den pågående Corona pandemin får planeringen för året 2021, utgå i från
kvartal 3 och 4. Vi får hoppas på att vaccineringen har fått full kraft till slutet av juni
2021, som vi kan utgå från myndigheternas planering för tillfället.
Sommarträffen:
Sommarträffen kommer att äga rum på Ring Knutstorp, den 31 juli - 1 augusti, enligt tradition
med tipsrunda, bilutställning, BMW Cup, Gatbilskörning, Prova-På, familjekörning m.m.
Sektionerna och underklubbar:
Även 2021 utgör sektionerna och underklubbarna ryggraden av klubbens aktiviteter. För att
kunna i god tid planera för dessa aktiviteter har styrelsen vid mötet den 20 januari 2021
behandlat och beslutat inkomna ansökningar om sektionsbidrag.
Styrelsemöten:
Styrelsen planerar för 6 digitala/fysiska möten fram till nästa årsmötet 2022. Fler möten, i första
hand digital möten, kan äga rum vid behov.
Styrelsens projekt och arbeten för 2021 är framför allt:
 sommarträffen 2021,
 intensifiera samarbete med sektioner och underklubbar,
 samarbete och dialog med BMW Group Sverige, t ex avseende klubbtidningen, klubb
regalia, etc ,
Klubbtidningen:
Även för 2021 planera klubben för 4 välfyllda och intressanta nummer av klubbtidningen
Bayerisches Blatt.
Ekonomi:
Styrelsens verksamhetsplan och det därtill kopplade budgetförslaget visar en vinst på 9500
kronor för verksamhetsåret 2021.
På intäktssidan räknar vi med medlemsintäkter och övriga intäkter till 1325000 kronor.
De stora kostnadspositionerna beräknas även 2021 bli:





Klubbtidningen Bayerisches Blatt 750000 kronor jämfört med 597540 kronor (2020).
Sektionsbidraget 144500 kronor jämfört med 218500 kronor (2020).
Kostnader för sommarträffen för 2021 räknar vi med 60000 kronor.
Kostnader för styrelsemöten och möten med sektioner/underklubbar 30000 kronor.
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Styrelsen ser fram emot ett aktivitetsfyllt 2021.
Stockholm den 4 mars 2021.
Styrelsen i BMW Club Schweden genom ordföranden Stefan Hjort.
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