PROTOKOLL BA 03/2021
Datum:

2021-10-06

Plats:

Bilsportarvets lokal, Ljungbyhed
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§ 24

Mötets öppnande

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

Ordförande hälsade övriga mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 25

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 26

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 02/2021, som därefter lades
till handlingarna.

§ 27

Pågående ärenden
§ 16 Det mycket goda samarbetet med Göteborgs BF kring sökbart register, fortlöper enligt
plan.
§ 18 Utbildningen genomförd. Deltagare Jan Tromark, Michael Hoffstedt, Gunnar Dyberg
samt Peter Kurtén, ordf. Göteborgs BF.
§ 21 Inomhusmiljön i gemensamma utrymmen har ännu inte åtgärdats. Jan Tromark tar
förnyad kontakt med hyresvärden.

§ 28

Ekonomi
Senast inkomna resultatrapport avser 2021-07-31. Michael Hoffstedt kontaktar kansliet för
uppdatering samt genomgång av nuläge för fasta kostnader.
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§ 29

Digitalisering av material
Mikael Persson tittar på kostnadsbilden för hantering av datamässigt lagringsutrymme.
Återkommer till Jan Tromark med förslag. Michael Hoffstedt kontaktar kansliet för
avstämning kring vilka hanterings möjligheter som finns inom förbundet.

§ 30

Aktiviteter
Jan Tromark besökte Jakriborg Prix den 11 september.
Jan besökte den 26 september Pekka Nyström, tog del av hans stora bilbyggar kunskaper
samt tittade lite extra på den USA importerade Sheeta som var tänkt som konkurrent till
Chevrolet Corvette.
CG Wilke besökte den 1 juni 30 års jubileet för Terräng Touring, numera Offroad.
Arrangemanget genomfördes i Hässleholm vid Finjasjön på samma plats som 1991. Speciell
mark då historien kan berätta att för 12-14000 år sedan så var de första bosättningarna på
just denna plats.
CG Wilke sammanställer förslag på möjliga arrangemangsbesök under 2022.

§ 31

Bilsportkonferens
Michael Hoffstedt representerar Bilsportarvet vid SBF konferensen i november. Michael
stämmer av möjligheten att vid konferensen visa digitaliserad film från elbilsrally, kört 1995.
Rallyt kördes mellan Göteborg och Oslo och sponsrades av de båda städernas energibolag.
Digitaliseringen som gjort det möjligt för Bilsportarvet att visa denna och även andra
speciellla filmer har finansierats av Göteborgs BF.

§ 32

Svenskt ”Hall of Fame”
Under en tid har vi diskuterat olika möjligheter att upprätta ett svenskt ”Hall of
Fame” för de historiska delarna inom svensk bilsport. Beslöt att till nästa möte ha
framme för och nackdelar kring de olika förslagen.

§ 33

Nästa möte
Nästa möte planeras till lördagen den 11 december, kl 10.00, i Ljungbyhed.

§ 34

Mötets avslutande
Mötesdeltagarna tackades och ordförande förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Monica Möller

Jan Tromark
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