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 PROTOKOLL BA 05/2022 

Datum: 2022-11-09 

Plats: Bilsportarvets lokal, Ljungbyhed 

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

   
 

   

   

 

§ 46 Mötets öppnande 
§ 47      Fastställande av mötets dagordning 
§ 48      Föregående mötesprotokoll 
§ 49 Pågående ärenden 
§ 50 Ekonomi 
§ 51 Digitalisering av material 
§ 52 Evenemang 
§ 53 Inkommande material och förfrågningar 
§ 54 Övriga frågor 
§ 55 Nästa möte 
§ 56      Mötets avslutande 
 

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

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

§ 48 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 04/2022, som därefter lades 
till handlingarna. 

§ 49 Pågående ärenden 
Profilkläder – beslut togs att Jan Tromark, Michael Hoffstedt och Gunnar Dyberg efter 
avslutat möte besöker vår leverantör i Klippan för beställning av jackor till MH och GD.  
 
Ny medlem i Bilsportarvet – Bengt Åce Gustavsson hälsas välkommen som adjungerad i 
Bilsportarvet. 
Bengt Åces stora blandade kunskap är ett välkommet tillskott, icke minst inom det digitala 
framtidsarbetet. 
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§ 50 Ekonomi 
Resultatrapport från kansliets ekonomiavdelning kontrollerades, inga oväntade avvikelser 
mot budget framkom. 
 
Avstämning och planering för resterande 2022.  
 
Budget för 2023 arbetades fram, CG Wilke kompletterar enligt förslag och sänder in till SBFs 
kansli. 
 
Verksamhetsplan framtogs som grund för ovanstående budget, Michael Hoffstedt 
kompletterar och sänder in till SBFs kansli. 

§ 51 Digitalisering av material 
Jan Tromark informerade från de samtal han och Mikael Persson haft kring 
arkiveringshantering, bilduppladdning osv. De svåra milstolparna är passerade och snart är 
det dags för ny fas i arbetet.  Möte planeras inom kort tillsammans med Mikael Persson för 
genomgång av hantering, fortsatt arbete, ekonomi osv. 

§ 52 Evenemang 
Genomgång av besökta evenemang under 2022. Några ställdes in och några valdes bort på 
grund att av de inte kommit upp i samma standard som före pandemi uppehållet, 
sammantaget blev det färre besök än tidigare år. 
 
 Jan Tromark har varit inbjuden som föredragshållare vid olika förenings event. 
  
Vi funderade kring vilka historiska evenemang vi vill besöka 2023, både årligt återkommande 
och de mer speciella för året, där Bilsportarvet har möjlighet att visa upp verksamheten. Vi 
planerar vidare kring upplägg och möjligheter. 
 
Möjligheten att göra besök hos skickliga bilbyggare som renoverar och bygger historiska 
bilar togs också med i planeringsarbetet för 2023.  

§ 53 Inkommande material och förfrågning 
Det har inkommit ett ökat antal förfrågningar kring bilder och annat material. Mycket 
glädjande att vi haft möjlighet att vara behjälpliga i de flesta fall. Lite extra intressant att 
förfrågningar från arrangörer av utställningar ökar. 
 
En del material har inkommit, några ärenden inväntar vi återkoppling på. En viss fördröjning 
kan uppstå för att hitta transportmöjlighet till Ljungbyhed.  

§ 54     Övriga frågor 

             Monica Möller skriver förslag till Verksamhetsberättelse för 2022, översänder till 
övriga för påseende och eventuell komplettering.   

             Vi kontaktar hyresvärden för vidare samtal kring hur vi återigen kan skapa  möjlighet 
att använda kök, antingen genom samarbete med annan hyresgäst eller genom den 
nybyggnation som tidigare föreslagits.       
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§ 55 Nästa möte 
Ytterligare ett möte med arbetsdag planeras i december. Jan Tromark återkommer med 
datum. 

§ 56 Mötets avslutande 
Mötesdeltagarna tackades och ordförande förklarade mötet för avslutat. 
 
 
Protokoll upprättat av:                                         Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Monica Möller Jan Tromark 


