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Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BMW Oldtimer Club 

 Schweden avseende verksamhetsåret 2022 
 
 
 
 Allmänt om föreningen 

 Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2022. 

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

 
Styrelsen 

Styrelsen, som valdes på årsmötet den 29 januari 2022 har bestått av följande personer: 

 Göran Benjamin ordförande  (GB) 

 Christer Gustafsson sekreterare  (CG) 

 Gunnar Möller vice ordförande  (GM) 

 Rickard Edgren ledamot  (RE) 

Styrelsen har förutom årsmötet haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret, varav 3 som 
videokonferenser. 
 
Till styrelsen adjungerad 

 Bertil Ungren webbmaster  (BU) 
 
Webmaster 

 William Damberg   (WD) 
 
Styrelsens kontaktpersoner 

 Lennart Bengtsson, Syd och 02-klubben. 

 Daniel Wiese, West 

 Mikael Lindberg, Gävle-Dala 
 
Revisorer 

Stefan Hjort och Jan Törnkvist. 
 
Valberedning 

Stefan Hjort och Gunnar Widenfelt. 
 
Arvoden 

Styrelsearvode har ej utgått. 
 
Ekonomi 

BMW Oldtimer Club Schweden uppvisar för 2022 ett resultat som ligger under budget.  

Klubben har för verksamhetsåret inte äskat något sektionsbidrag. 

Underskottet beror i huvudsak på att kostnaderna för posterna klubbträffar och resor är något högre 
än budgeterat. Budgeterade intäkter för regalia och övrigt har helt uteblivit. 
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Verksamhet 
 

 29 jan 2022 Årsmöte.  

Årsmötet hölls som telefonkonferens. 

12 röstberättigade medlemmar deltog.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Styrelseledamöter och övriga förtroendeposter utsågs enligt valberedningens förslag. 
 

 7 – 8 maj   Stockholmssektionens Spring Break 

CG rapporterade att träffen, som lockade 96 deltagare med c:a 45 
bilar, var mycket lyckad. Den genomfördes på Johannesbergs Slott, 
som är en konferensanläggning åt det mer exklusiva hållet. Logi, 
allmänna lokaler, SPA och förplägnad höll hög klass. 

Träffen avslutades med ett uppskattat besök, med guidad tur och 
lunch, på Wira Bruk. 

Stockholmssektionens styrelse är, peppad av den positiva responsen, 
redan igång med planering av en liknande träff våren 2023. 

 6 juni              Kultur på väg 

MHRF:s manifestation för det ”Rullande kulturarvet” genomförs för 
Stockholmsområdet utanför Edsbergs Slott. De gemensamma 
startpunkterna runt Stockholm är borttagna och samling skedde på 
grässlänten vid det som tidigare var MC Collection. 

CG representerade OCS och räknade till 12 representativa BMW-bilar 
bland det stora antalet bilar av alla tänkbara fabrikat och årsmodeller. 

Ett lyckat evenemang i vackert väder, som vi hoppas får besök av fler 
BMW-bilar nästa år. 

 18 juni            Velodromloppet med historisk racing på Gelleråsen Arena 
                                   tillsammans med 02-klubben 

GB deltog, men tvingades pga ett mindre tekniskt missöde med ”Snövit” 
att ta vardagsbilen till träffen. 

Klubbparkeringen omfattade 10 st fina 02:or, en 2000CS, en E3 och 2 
st F30. Ett trevligt inslag i sammanhanget var 4 tillresta norrmän med 
02:or. 

Den välplacerade klubbparkeringen kunde räkna in många intresserade 
besökare, som bidrog till trevligt ”bilsnack”. 

Intressant och trevlig racing med en 1:a-placeringar i ett av heaten med 
BMW-förare. 

02:klubben arrangerade sedvanlig korvgrillning, till vilken naturligtvis 
även norrmännen inbjöds.  
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 16 juli                  Gnällbältesträffen för 20:e gången i rad. 

27 bilar med sammanlagt c:a 40 personer deltog i en trevlig och 
mycket uppskattad träff. GB delade ut 27 st ”50-lappar” och de för 
jubiléet specialdesignade OCS-muggarna. 

Jubileumsmuggarna blev mycket omtyckta. 

 20 juli Tyskbilsträff i Nyköpings hamn. 

12 personer samlades till den trevliga förfesten med korvgrillning hos 
Alexander Kjellström. 

Till Hamnträffen samlades 20-25 BMW-bilar som dessvärre till viss del 
blev utspridda över området. 

Ingen BMW blev denna gång utvald för presentation på ”podiet”.  

 20 aug            Gatbilsträff på Mittsverigebanan (söder om Härnösand) 

GB genomförde detta som en CS-träff i samarbete med P-E Axehult 
som är gammal klubbmedlem, tidigare BMW Cup-åkare och delägare i 
Mittsverigebanan. Även BMW CS ordförande Stefan Hjort deltog i 
evenemanget, som samlade 8 bilar.  

Träffen, som arrangerades i anslutning till söndagens tävling i Time-
Attac, med deltagare från Motorportsektionen, uppskattades stort av 
deltagarna. 

Ett nytt medlemskap tecknades på träffen. 

GB har för avsikt att upprepa träffen under 2023. 

 28 aug             Eskilstuna Veterandagar. 

GB deltog som enda OCS-representant i träffen som fullständigt 
regnade bort. 

Redan vid lunchtid tömdes både parkeringen och marknadsområdet. 

OCS kvarter besöktes av 5 BMW-bilar. Deltagarna bjöds på fika. 
 

Medlemmar 

BMW Oldtimer Club Schweden hade 540 registrerade medlemmar den 31 december 2022. År 2021     
var motsvarande siffra 474 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 facebook-grupp. 

OCS har, i likhet med övriga sektioner inom BMW Club Schweden, en egen hemsida.  
 
MHRF-försäkringar 

OCS-medlemmar hade sammanlagt 317 MHRF-försäkrade fordon.  

OCS besiktningsmän har genomfört c:a 22 besiktningar för MHRF-försäkring under året, vilket är en 
glädjande ökning jämfört med 2021.  
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Styrelsen tackar medlemmarna för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret och önskar 
klubben och dess medlemmar ett framgångsrikt 2023, med förhoppningen att verksamheten skall 
kunna genomföras enligt aktivitetsplan. 
. 
 

 Stockholm 20 januari 2023 
 
 
 
 
 
 

   Göran Benjamin             Christer Gustafsson                
       Göran Benjamin                    Christer Gustafsson                             

              Ordförande                                   Sekreterare                                      
 
 
 
 
 
 

     Gunnar Möller               Rickard Edgren 
          Gunnar Möller                           Rickard Edgren 
         Vice ordförande                               Kassör        
 

 
 

 

 

 


