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 PROTOKOLL BA 01/2022 

Datum: 2022-01-04 

Plats: Bilsportarvets lokal, Ljungbyhed 

 Närvarande: Jan Tromark, ordförande 
CG Wilke, ledamot 
Gunnar Dyberg, ledamot 
Monica Möller, ledamot 

   

   

 Frånvarande:  Michael Hoffstedt 
 

 

§ 01 Mötets öppnande 
§ 02 Fastställande av mötets dagordning 
§ 03 Föregående mötesprotokoll 
§ 04 Pågående ärenden 
§ 05 Ekonomi och Verksamhetsplan 
§ 06 Digitalisering av material 
§ 07 Aktiviteter 
§ 08 Inkommande material och frågor 
§ 09 Verksamhetsberättelse 
§ 10 Övrigt 
§ 11      Nästa möte 
§ 12 Mötets avslutande 
 

 

§ 01 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade övriga mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§ 02  Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

§ 03 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 03/2021, som därefter lades 
till handlingarna. 

§ 04 Pågående ärenden  
§ 31 Michael Hoffstedt rapporterar vid nästa möte från Bilsportkonferensen i november. 
 
§ 32 Fortsatta samtal kring eventuellt upplägg för svenskt ”Hall of Fame” återupptas när 
samtliga ledamöter är närvarande och vi har en tydlig bild av årets budget tilldelning.  
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§ 05 Ekonomi och Verksamhetsplan 
Resultatrapport per 30 november från kansliets ekonomiavdelning kontrollerades, det 
framgick inga oväntade avvikelser mot budget. 
Vi påbörjade arbetet utifrån Verksamhetsplanen men inväntar budget tilldelning innan 
definitivt fastställnade av årets arbets plan.  

§ 06 Digitalisering av material 
Vår digitala kontaktperson, Mikael Persson, har löst möjligheten att sätta kategoriserade 
ettiketter på alla artiklar. Detta öppnar upp för en mer tydlig och lätthanterlig indelning, 
dock kommer även den gamla innehållsförteckningen att finnas kvar. Vi ser stor framtids 
potential och tackar Mikael för de många arbetstimmar han lägger ner för att hjälpa 
Bilsportarvet.  

§ 07 Aktiviteter 
Ett fåtal aktiviteter och arbetsdagar har sedan föregående möte hållits i lokalen.  

§ 08 Inkommande material och frågor 
Samtal kring förfrågan från Ulf Persson angående hans fars stora bildsamling pågår för att 
hitta lämplig hantering. 
Lars Erik Pettersson i Malmö har skänkt en del tidningar samt en unik intervju med Ulf 
Norinder. 
Frågor har inkommit angående ID handlingar för äldre tävlingsbilar. Tyvärr har vi inga 
katalogiserade upplägg om än det möjligen kan finnas en ytterst begränsad del inlagt i annat 
bevarat material.  

§ 09  Verksamhetsberättelse 
Vi sammanfattade  intrycken från 2021. Jan Tromnark sammanställer 
Verksamhetsberättelsen och skickar in den till SBF.  

§ 10 Övrigt 
Scannern som för tillfället befinner sig i Göteborg tar Michael Hoffstedt med sig till nästa 
möte. Gunnar Dyberg kommer därefter tillsammans med Mikael Persson att gå igenom och 
påbörja den praktiska hantering som startar upp under våren. 

§ 11 Nästa möte 
Preliminärt planeras nästa möte till lördagen den 12 februari, kl 10.00. 

§ 12     Mötets avslutande 

             Mötesdeltagarna tackades och ordförande förklarade mötet för avslutat. 

               

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Monica Möller Jan Tromark 


