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 PROTOKOLL BA 04/2022 

Datum: 2022-07-02 

Plats: Ring Knutstorp, Kågeröd 

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

   
  

 
 
 

 Frånvarande:       Jan Tromark, ordförande 
 

 

§ 36 Mötets öppnande 
§ 37 Fastställande av mötets dagordning 
§ 38 Föregående mötesprotokoll 
§ 39 Pågående ärenden 
§ 40 Ekonomi 
§ 41 Digitalisering av material 
§ 42 Evenemang 
§ 43 Inkommande material och förfrågningar 
§ 44 Nästa möte 
§ 45 Mötets avslutande 
 

§ 36 Mötets öppnande 
Mötesdeltagande ledamöter hälsade varandra välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
Stort tack till Ulf Danielsson och Magnus Öhrström för inträdesbiljetter, upplåtande av lokal 
och vänligt bemötande. Alltid lika trevligt att besöka Ring Knutstorp. 

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

§ 38 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 03/2022, som därefter lades 
till handlingarna. 
 
I utlagt protokoll 03 är numreringen en § fel vilket rättats till i insänt original protokoll. 

§ 39 Pågående ärenden 
Olika förslag för beställning av profilkläder har tagits fram.  Beslut tas vid nästa möte. 
 
 
 
 
 



 – 
	

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - ARBETSGRUPPEN BILSPORTARVET Sidan 2 av 3 

§ 40 Ekonomi 
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning kontrollerades,  inga oväntade avvikelser 
mot budget framkom. 
 
Ny skrivare har inköpts. 

§ 41 Digitalisering av material 
Det stora digitaliseringsarbetet fortsätter med uppskattad hjälp från Mikael Persson. 

Vi diskuterade hur framtiden kunskapsmässigt säkerställs i det digitala arbetet. 

Beslut togs att till Valberedningen insända önskemål om att ta in ytterligere en (namngiven) 
person i gruppen.  Monica Möller förmedlar frågan. 

§ 42 Evenemang 
Michael Hoffstedt informerade från ett välbesökt och väl arrangerat Tjolöholm Classic 
Motor.  Ett antal uppskattade dekaler delades ut och Michael berättade även i intervju om 
Bilsportarvets verksamhet. Michael lägger ut bilder och text från evenemanget på 
Facebooksidan.  

CG Wilke deltog i Söderås Rallyt, arrangör är Rotary i Åstorp och rallyt körs till förmån för 
Barncanerfonden. En glädjande stor summa kunde efter mycket väl genomfört Rally lämnas 
över till Barncancerfonden.  Nöjda deltagare har framfört sin uppskattning icke minst över 
bansträckningen, lagd av SBF:s förre ordförande KG Schildt.  

Michael Hoffstedt har besökt Folkrace Vårrace på Frölundabanan som ett led i att framöver 
fördjupa oss i sportgrenens historia. 

Bilsportarvet kommer inte representeras vid Midnattssolsrallyt då ökande kostnader satt 
stopp för de möjligheter som fanns. 

Beslut togs att fortsättningsvis försöka  förhandsbestämma vilka arrangemang som lämpar 
sig för utlägg på Facebook och hemsida samt att de skrivningar som görs ska finnas ute 
senast 14 dagar efter besöket. 

§ 43 Inkommande material och förfrågningar 
Vi tackar Bengt Åce Gustavsson för värdefulla böcker som överlämnades till Bilsportarvet. 
Gunnar Dyberg tar dem till arkivet i Ljungbyhed.  

Lena Milton från Riksarkivet har fått hjälp med bilder på Bengt Söderström, Ford Cortina. 

Från Angelica Söderberg som Jan och Michael varit i kontakt med angående Folkrace historia 
kommer vi att få oss tillsänt exemplar av tidningen Teknikhistoria.   
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§ 44 Nästa möte 
Jan Tromark skickar över förslag på nästa mötesdatum. 

§ 45 Mötets avslutande 
Mötesdeltagarna tackade varandra och förklarade mötet för avslutat. 

                

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Monica Möller Jan Tromark 
 
 


