
  

      
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Allmänt om klubben:

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.

Styrelsen:

Styrelsen har under 2021 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.
Wolfgang Zielke kassör och representant för sektion I.
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.

Verksamhetsåret 2021 har speglats av den pågående Corona pandemin, vilket har 
inskränkt vår verksamhet betydligt.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda möten.

Arvoden:

Styrelsearvode har ej utgått.

Revisorer:

Klubbens revisorer har varit Johan Nordkvist och Torgny Fälthammar. 

Valberedning:

Klubbens valberedning har bestått av Johan Nordkvist (sammankallande) och Torgny 
Fälthammar.

Medlemsantal:

Antalet aktiva medlemmar per den 31 december 2021 var 2829 stycken, vilket kan jämföras 
mot 2880 medlemmar per den 31 december 2020.
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Ekonomi:

Årets bokslut visar en vinst på 481195 kronor mot en budgeterat överskott på 9500 kr. Den 
stora vinsten beror på att vi föreslår årsmötet att vi gör en upplösning av ”Förutbetalda 
medlemsavgifter” pga övergång till ”Kontantprincipen”. Styrelsen föreslår att resultatet 
balanseras i ny räkning.

Resultatdisposition:

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

Verksamhet:

Verksamhet som har skett i BMWCS regi är Sommarträffen på Ring Knutstorp, 31 juli – 1 
augusti, tillsammans med Svenska Saabklubben..

Sektioner och underklubbar har genomfört följande verksamhet under året:

 Oldtimer:
◦ Verksamheten har varit mycket begränsad under året som en följd av Corona pandemin.
◦ Några få klubbmedlemmar deltog den 6:e juni i evenemanget Kultur på väg i form av en 

bilutflykt till Salnecke slott i Uppland.
◦ Gnällbältesträffen i juli månad arrangerades för 19:e året i rad och blev året mest besökta 

Oldtimerträff med 28 BMW bilar och c:a 40 deltagare som samlades vid Café Skogen 
utanför Örebro. Vi räknar med än större uppslutning när vi i år firar 20-års jubileum.

◦ Den 19 augusti var det åter dags för ”Friluftsbio” på Gärdet i Stockholm tillsammans med 
Stockholmssektionen. 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.  

 Syd:
◦ Årsmöte 13 mars via telefon och coronavirusets spridning gjorde att Sydsektionen 

inte hade lika många  träffar som vanligt:
◦ Coronasäker vårkörning 23 maj
◦ 6 juni firas Motorhistoriska dagen hos Förenade Bils museum.
◦ Upplevelserunda 10 juli
◦ Tydingesjön 24 augusti.

 West:
◦ Under 2021 har vi genomfört det som varit möjligt under de förutsättningar som 

funnits från Folkhälsomyndigheten. Vi har hunnit med bl.a. återförsäljarbesök 
innehållande provkörningar, extra rabatt på reservdelar och förhandsvisning av nya 
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BMW iX samt nya 4-serien. Nationaldagskörningen gick söder ut på fina landsvägar 
på västkusten för besök hos Svedinos Bil- och Flygmuseum. Även vår grill- och 
glassträff har haft ett hattrick med 3 år i rad som varit en mycket uppskattad träff. Vi 
avslutade året med traditionell julfika med utlottning av fina priser i form av BMW 
merchandise.

 Stockholm:
◦ Stockholmssektionen har bedrivit en ”digital Brostuga” och ut vårat uppskattade 

nyhetsbrev skickats ut det första halvåret till alla medlemmar. Vi startade med en 
försenad Brostugesäsong och fick till 8 träffar där det kom mellan 20-47 bilar. Mycket
välbesökta var BMW-träffen hos M-bilar i Västerås och Höstutflykten till Enköping. 
Under hösten startade våra ”Återförsäljarfika” där vi turnerar runt hos alla 16 
återförsäljare i regionen. Hjulbordet, denna gången på Brostugan, slogs ett rejält 
besöksrekord.

 02-Club:
◦ 130 medlemmar 31/12 2021 (120 medlemmar 2020)
◦ Ännu ett ”Corona-år” som kraftigt påverkat aktivitetsnivån
◦ Årsmötet genomfördes via Zoom den 7/2
◦ Under moderklubbens sommarträff på Ring Knutstorp 31/8 fanns ett halvdussin 

02:or på parkeringen och ännu roligare var att tre 02:or kämpade ute på banan.
◦ Årets aktiviteter avslutades den 4/9 med en körträff på Södertörn (söder om 

Stockholm) under strålande sommarväder på kurviga vägar. Lunch serverades på 
Eldtomta Café och körningen avslutades hos Håkan Sundström på Hölö där hela sju 
02:or trängdes på gårdsplanen.

◦ Medlemmar bidrog med sju artiklar till klubbtidningen Bayerisches Blatt under 2021.  

 CSM:
◦ 2021 års aktiviteter inleddes med Motorsportsektionens formella årsmöte via TEAMS

från Biografen Metropol i Hörby.
◦ 20-21 mars. Licenskurs i Racing på Ring Knutstorp via samarbetet 

RACINGSKOLA.SE
◦ 27 april. Träningsdag BMW Cup då planerat Vårrejs Mantorp deltävling 1-2 ställdes 

in pga Covid.
◦ 8 maj. Trackday med Alfaklubben Gelleråsen
◦ 29 maj. Träningsdag BMW Cup då tillstånd ej gavs för deltävling 3-4.
◦ 19 Juni. BMW Cup deltävling 5-6 med SSK på Falkenbergsbanan
◦ 2-4 juli. BMW Cup deltävling 7-8 under SSM på Ring Knutstorp
◦ 31 juli-1 augusti. Arrangör av BMW CS+SAAB sommarträff Ring Knutstorp. BMW 

Cup deltävling 9-12 samt Trackday
◦ 15 augusti. Trackday med VW Audi på Kinnekulle Ring
◦ 4 september. BMW Cup deltävling 13-14 med MSCC Sturup Raceway.
◦ 16 oktober. Säsongsavslutning 2021/ Planering 2022 Ljungbyhed Park 
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◦ 23-24 oktober. Utbildningshelg Racingskola.se - Licenskurs Racing samt 

Tävlingsledare B och Funk C
◦ 19-21 november. SGA träff samt återstart av Motorsporten - SBF Solna, 

representerade av Peter  Norrman
◦ 7 december. Deltagande i Racingforum Södra BF  -Om Motorsportens framtid 

representerade av Peter Norrman och Tim Anle..

 I-sektion:
◦ Det visade sig att våra ambitioner att dra igång den nya sektionen med en hel del 

aktiviteter, huvudsakligen kring BMWs introduktioner av nya elbils-modeller, inte gick
att genomföra pga. Corona-pandemin. Även sektionens deltagande på klubbens 
sommarträff fick ställas in därför att generalagenten och den lokala återförsäljaren 
inte kunde få fram några exemplar av dessa nya modeller. Planeringen för 2022 är i 
full gång och vi hoppas att snart kunna träffa intresserade medlemmar.

Ny BMW CS logga på vår hemsida samt för sektionerna:

Detta gick ”live” december 2021.

BMW Group Northern Europe: 

Rabatter på nybilar. Administreras genom länk på hemsidan.

Arena Reklam: 

Driver vår webshop och tar fram profilprodukter för klubben.

Continental: 

Annonser i BB samt rabatter på däck och montering av hjul.

Mr Cap: 

Annonser i BB samt rabatter på rekond och lackskydd.

Autorismo: 

Annonser i BB samt förmedling av försäljningstjänster.

Klubbtidningen:

Vår klubbtidning Bayerisches Blatt, har utkommit med fyra nummer under året. 
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Styrelsen tackar medlemmarna för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret, 
trots Corona pandemin, och önskar klubben och dess medlemmar ett framgångsrikt 
2022 som innebär ytterligare ett förväntansfullt BMW år.

Stockholm den februari 2022.

Styrelsen i BMW Club Schweden genom ordföranden Stefan Hjort.

Adress
Tackjärnsvägen 2
168 68 Bromma

Telefon
070-0901797

E-mail
kansliet@bmwcs.com

Hemsida
www.bmwcs.com

Org.nr
838201-9738

Bankgiro
754-6617
848-4875

Sidan 5(5)


	Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

