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 PROTOKOLL BA 02/2022 

Datum: 2022-02-12 

Plats: Bilsportarvets lokal, Ljungbyhed 

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

   

   

   

 

§ 13 Mötets öppnande 
§ 14 Fastställande av mötets dagordning 
§ 15 Föregående mötesprotokoll 
§ 16 Pågående ärenden 
§ 17 Ekonomi 
§ 18 Digitalisering av material 
§ 19 Evenemang 
§ 20 Inkommande material och förfrågningar 
§ 21 Arbetsfördelning 
§ 22 Övrigt 
§ 23      Nästa möte   
§ 24 Mötets avslutande 
 

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

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

§ 15 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 01/2022, som därefter lades 
till handlingarna. 

§ 16 Pågående ärenden 
Frågan angående upprättande av bilsports ”Hall of Fame” läggs tills vidare åt sidan. Våra 
undersökningar har  landat i att de praktiska möjligheter vi har för genomförande, inte tillför 
något utöver de goda exempel som redan finns på andra forum. 
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§ 17 Ekonomi 
Resultatrapport  per 31 december från kansliets ekonomiavdelning kontrollerades, inga 
oväntade avvikelser mot budget framkom. 
 
Genomgång  av tidigare insänd verksamhetsplan och budgetäskande. Justeringar och 
anpassning gjordes till de förutsättningar som beviljats för 2022. Michael Hoffstedt skickar in 
till ekonomiansvarig. 
 
Bilsportarvets goda samarbete med Göteborgs Bilsportförbund fortsätter under 2022. Vi 
känner oss mycket hedrade av det engagemang och den positiva inställning till vårt arbete 
som GBG BF visar oss.  
 

§ 18 Digitalisering av material 
Det är med stor glädje vi går igenom resultatet av det pågående utvecklingsarbete som 
Mikael Persson genomför på vår hemsida. En gigantiskt arbetsinsats där vi nu tydligt ser en  
lättöverskådlig indelning över profiler, sportgrenar, bilmärken, tidsperioder osv.  
 
Synpunkt framkom att lägga till vem som tagit bilderna i de fall detta är känt. 
Alla bilder är copyright skyddade, hänvisning vid förfrågan till Bilsportarvet. 
 
Gunnar Dyberg kommer att ta del av information från Mikael Persson kring arbetet med 
scannern.  

§ 19 Evenemang                                                                                                     

             Tidigare upprättad lista för 2022 uppdaterades med datum för de evenemang som 
nu är fastställda.   

            Liksom tidigare år diskuterade vi möjligheten att delta vid evenemang i större delar 
av landet. Vi jobbar vidare med utmaningen att finna bra upplägg.  

            Listan kompletterades med Autoseum Prix den 11 juni. Jan Tromark besöker 
evenmanget. 

             Förfrågan angående deltagande vid Påsk mässan på Elmia har vi tackat nej till.  Känns 
i nuläget  inte som rätt forum för Bilsportarvet. 

            Jan Tromark tar in prisuppgifter för nytryck av plast och tygdekaler. 

            Vid Förbundsmötet i april deltar Michael Hoffstedt. 

Michael rapporterade från Bilsportkonferensen i november. 

  

§ 20   Inkommande material och förfrågningar 

Ett antal förfrågningar har inkommit angående material, i samtliga fall är vi positivt 
intresserade. I nuläget inväntar vi återkoppling från berörda hur vi går vidare med 
den praktiska hanteringen.  
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§ 21 Arbetsfördelning 
Vi brainstormade kring frågor som arbetsfördelning, arbetsbeskrivning, databas förvaring 
och andra säkerhetsfrågor. Likaså vad vi önskar utöka och förtydliga i vår verksamhet 
gällande sportgrenar, distrikts och personliga kontakter. 
Vi kommer fortsatt att ha frågan på dagordningen för att utveckla efterhand.  

§ 22 Övrigt 

             Inga övriga frågor framkom. 

§ 23 Nästa möte 
Nästa möte blir tisdagen den 22 mars kl 10.00. Dagen kommer i huvudsak att användas till 
praktiskt arbete i lokalerna. 
 

§ 24     Mötets avslutande 

                Mötesdeltagarna tackades och ordförande förklarade mötet för avslutat. 

                

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Monica Möller Jan Tromark 


