PROTOKOLL BA 01/2021
Datum:

2021-05-27

Plats:

Bilsportarvets lokal, Ljungbyhed
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§ 01

Mötets öppnande

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

Ordförande hälsade övriga mötesdeltagare välkomna till årets första protokollförda möte.

§ 02

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 03

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 02/2020, som därefter lades
till handlingarna.

§ 04

Pågående ärenden
De pågående ärenden som finns från föregående protokoll kommer, med anledning av det
långa tidsuppehållet, att tas upp som nya punkter om så efterfrågas.
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§ 05

Ekonomi
Genomgång av ekonomin utifrån den verksamhet som varit sedan förra mötet. Inga
avvikelser mot budget framkom.

§ 06

Digitalisering av material
Digitaliseringsarbetet som Mikael Persson på förtjänstfullt sätt hjälper oss med har på grund
av att Mikael varit Coronasjuk fått ta ett längre upphåll. Nu ser allt ljusare ut och vi hälsar
Mikael välkommen tillbaka för att ta nya steg i att få samtliga bilder digitaliserade.
Vi hoppas också, att så snart tiderna blir mer mötesvänliga, kunna få en praktisk genomgång
för alla ledamöter i hur vi ska hantera vårt digitala arkiv.

§ 07

Inkommande material
Många har varit generösa med att skänka material till Bilsportarvet. Vi tackar Jan Olof
Bohlin, Per Benson, Per Hellqvist, Hans Hammarsten och många fler för er generositet.
Konstaterar också att liksom tidgare så delar Bengt-Åce Gustavsson generöst med sig
av sitt bildarkiv. Lars Göran Sjöbergs klurighet har återigen hjälpt till att lösa bildgåtor.
Ett flertal personer har både på plats i Ljungbyhed och via sociala medier fått hjälp att finna
sökta bilder.

§ 08

Aktiviteter
Vi diskuterade utställningar där det kan bli aktuellt att närvara under året. Jan
sammanställer efterhand som beslut tas av olika arrangörer.
Så snart samhället öppnar upp och tillfälle ges önskar vi givetvis få visa upp vår verksamhet
för Förbundsstyrelsen.

§ 09

Samarbeten
Samarbete kring upprättande av register över tävlande i distriktet har diskuterats
med Göteborgs BF. Förslaget går ut på att vi tar hjälp av Mikael Persson för att skapa
de system som krävs. Därefter utser distriktet egna personer som hjälper till med
den praktiska hanteringen. Bilsportarvet ser mycket positivt på samarbetet och
inväntar nu beslut frå GBF: s styrelse.

§ 10

Övriga frågor
Facebooksidan har fortsatt stort genomslag med många besökande, senaste
kuriosan är kommentar med tilläggsfråga från intresserad på Nya Zeeland.
Under våren har dia scanner inköpts.
Vi deltog i Svensk Bilsports telefonmöte gällande organisationsutveckling och
omorganisation, passande att direkt kunna samtala kring hur Bilsportarvet berörs.
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11 Nästa möte
Nästa möte föreslås bli på Ring Knutstorp i samband med Svenskt Sportvagnsmeeting i juli.
Jan och CG kommer då att ta emot de utmärkelser KAK tilldelade dem vid årsmötet 2020.
Jan följer upp och stämmer av om det blir praktiskt möjligt att genomföra eget möte.

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Monica Möller

___________________________________
Jan Tromark
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