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 PROTOKOLL BA 03/2022 

Datum: 2022-05-17 

Plats: Bilsportarvets lokal, Ljungbyhed 

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

   
   
   
 

§ 25 Mötets öppnande 
§ 26 Fastställande av mötets dagordning 
§ 27 Föregående mötesprotokoll 
§ 28 Pågående ärenden 
§ 29 Ekonomi 
§ 30 Digitalisering av material 
§ 31 Evenemang 
§ 32 Inkommande material och förfrågningar 
§ 33 Övrigt 
§ 34 Nästa möte 
§ 35      Mötets avslutande 
 

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

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

§ 27 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 02/2022, som därefter lades 
till handlingarna. 

§ 28 Pågående ärenden 
Vi pratade vidare kring profilkläder, tygmärken och annat vi önskar använda vid 
arrangemangsbesök. Jan tar vidare kontakt med företaget som vi tidigare anlitat.  

§ 29 Ekonomi 
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning kontrollerades och det framgick inga 
oväntade avvikelser mot budget. 
 
Bilsportarvets skrivare har gått sönder. Jan stämmer av möjligheten att reparera, alternativt 
köper in ny omgående då skrivaren är ett måste vid arbete i lokalen.  
 
Vårt stora tack till Södra BF för ekonomiskt bidrag och engagemang i vår verksamhet.  
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§ 30 Digitalisering av material 
Mikael Persson arbetar tillsammans med Jan och Gunnar vidare med digitaliseringen.  
Hemsidan är nu uppdaterad med drygt 1000 artiklar, överförda från Facebook. 
Back up finns hos Mikael Persson och i Ljungbyhed. Uppdatering sker vid varje årsskifte. 

§ 31 Evenemang 
Genomgång och uppdatering av årets arrangemangslista. 
Redovisning från de arrangemang som varit. Förbundsmötet-Michael, Bilsportgalan-Monica 
samt Hässleholms GP-CG. 
Nästa arrangemang blir på Tjolöholm vilket Michael ansvarar för. Diverse material och bilder 
kommer att finnas på plats liksom Hans Åke Söderqvists Rallybil Porsche 912.  

§ 32 Inkommande material och förfrågningar 
Jan har vid besök hos Tommy Brorsson haft givande samtal kring Tommys fantastiska 
karriär. Skrivning kompletteras och Jan kommer löpande att förmedla ut berättelser och 
bilder via hemsida och Facebook sida. Ett stort antal bilder kommer att scannas in och 
dokumenteras.   
 
Vi tackar Bengt Åce Gustavsson för boken Superstar 4 och övrigt material som lämnats in till 
Bilsportarvet under våren. 
 
Angelica Söderberg har tillskrivt oss angående historiska Folkrace bilder. Jan kollar upp och 
besvarar. 

§ 34 Övrigt 
Framtids och utvecklingsfrågan berördes, vi avvaktar och utvecklar vidare vid möten längre 
fram.  

§ 35 Nästa möte 
Nästa möte blir på Ring Knutstorp lördagen den 2 juli, kl 10.00. 
Jan samordnar med insläpp osv. 

§ 36 Mötets avslutande 
Mötesdeltagarna tackades och ordförande förklarade mötet för avslutat. 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Monica Möller Jan Tromark 


