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Protokoll från Club Alfa Romeo Svezias styrelsemöte 2016-05-11
Plats: Telefonmöte via Skype
Tid: 160511, klockan 19.00-21.30

Ledamöter:
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Protokoll från styrelsemöte 2016-05-11

Ola Söderpalm (OS) Ordförande
Kenneth Larsson (KL) Kassör
Ragnar Rosengren (RR) V ordförande              Deltog ej
Gunnar Sundgren (GS) Sekreterare
Heli Lindgren (HL) Ledamot
Robert Hultman (RH) Ledamot
Annie Kärävä (AK) Ledamot Deltog ej
Björn Ek (BE) Ledamot

Övriga deltagare:             Torbjörn Wulf (TW)

Dagordning:
Dagens möte ägnades helt åt förberedelserna inför 60-årsjubileet

Protokoll
§ 1 Mötets öppnande

OS förklarade mötet öppnat.

      § 2         Genomgång av åtgärdsförteckning

Åtgärdsförteckning Club Alfa Romeo Svezias jubileumsaktivitet den 13 – 14 augusti 2016.
Nr: Åtgärd Gärdet: Kommentar: Beslut: Ansvarig:
1 Hyra Gärdet. Kungl. Djurgårdsförvaltningen Klart GS
2 Polistillstånd Gärdet. Klart Inskickat och betalt OS
3 El best. bokning 

elektriker
Behövs en anmälan till Fortum RH ringer och ber Axel 

Lindgren (AL) ordna en 
anmälan

RH, AL

4 Boka ”Baja Major” Klart TW
5 Avtal med utställare. Vi har fått bra kontakt med 

FCA. CC Bilvård, Olja i 
Oliv,Pirelli m.fl har kontaktats

Fortsatta förhandlingar TW

6 Boka Restaurang. Klart Vår tidigare entreprenör 
på Gärdet .kommer.

TW

7 Plan för utst. på Gärdet. Hur parkeras bilar, ytor övr. 
utställare

TW träffar A L på Gärdet 
och gör en plan utifrån 
100 bilar.

AL, TW, 
GS

8 Hoppborg alt. annan 
barn-underhållning?

Vi bokar en hoppborg TW beställer TW

9 Funktionärer på Gärdet, 
vilka?

Behövs 4-5 personer AL ordnar detta AL

10 Kläder (västar) till 
funktionärer.

Det behövs någon form av 
klädsel för att funktionärerna 
skall synas

OS kontaktar Henrik 
Selbo för tips om lämplig 
utrustning.

OS

11 Lunch till funktionärer. Självklart Klubben bjuder på lunch
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12 Infoblad alt. aktiviteter 
vid Gärdet.

Behövs  information om 
alternativa aktiviteter i 
närheten av Gärdet., 
Kaknästornet, Tekniska, 
Sjöhistoriska, Etnografiska och 
Polismuseerna. Läggs in i 
annonsen i KB och på 
hemsidan

Läggs in i annonsen i KB 
och på hemsidan

GS

13 Nordiska flaggor på 
portabla flaggstänger.

Trevligt om vi har nordiska 
flaggor på Gärdet

Vi utesluter nordiska 
flaggor. Vi använder våra 
beach flaggor och 
banderoller (GS tar med 
från Umeå). OS 
undersöker kostnad för 
”jubileumstext” på vår 
portal.

OS, GS, 
AK

14 Presentation av speciellt 
intressanta Alfor på 
Gärdet.

Åke Nyberg brukar hålla i det. 
Han behöver dock en bättre 
högtalarut-rustning, som 
klubben även kan använda i 
andra sammanhang, t ex 
Challenge

BE får i uppdrag att köpa 
en lämplig 
högtalarutrustning.

ÅN, BE

15 Kortegehjälp Nordiska 
Klubbar till Gärdet.

Norrmännen vill ha lotsning 
från hotell söder om Sthlm. BE 
fixar det. Vi har inte hört något 
från Danmark eller Finland om 
detta.

OS skickar påminnelse 
till finska klubben.

BE, OS

Nr: Åtgärd Wenngarn: Kommentar: Beslut: Ansvarig:
20 Slutgiltig spec. till 

Wenngarn vad som skall 
ingå och vad var och en 
betalar själv.

I kommande annons i KB och 
på hemsidan skall priser för 
middagen specificeras

Överenskommelse har 
träffats med Wenngarn 
om följande priser:
Buffémiddag inkl 
välkomstdrink och två 
glas vin/öl
Pris  medlem           295 
kr
Icke medlem           500 
kr
Barn 0-2 år              Gratis
Barn 3-12 år             150 
kr
Barn 13-                   Fullt 
pris

GS

21 Underhållning Wenngarn Bengt Dieden har. tackat  ja att 
hålla ett kåseri i anslutning till 
middagen. Klubben täcker 
kostnader? Annan 

Mingel 17.30 och kåseri 
av Bengt Dieden. RH 
undersöker om han kan 
få ihop ett ukulele gäng 

OS, RH
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underhållning? som underhåller vid 
minglet. Detaljer kring 
underhållningen 
diskuteras vid nästa 
styrelsemöte 28 maj.

22 Oljeprovning Olja i Oliv? TW kollar med Henrik 
Selbo

TW

23 Arrangera foto då 
deltagarna passerar in till 
Wenngarn under 
portalen. Visning under 
middagen?

Det vore trevligt att kunna fota 
deltagarna när de kör genom 
portalen vid ankomsten till 
Wenngarn.

Oklart hur vi logistiskt 
kan klara detta eftersom 
portalen ska användas 
både på Gärdet och på 
Wenngarn. Frågan tas 
upp igen vid nästa 
styrelsemöte.

24 Fyrverkeri Wenngarn? Styrelsen är enig om att vi bör 
avsluta kvällen med ett 
fyrverkeri. 

OS tar fram ett förslag 
för cirka 5000 kr.

OS

25 Bjuda in unika Alfor till 
Gärdet/Wenngarn

Det vore trevligt om vi som 
exempelvis inramning till 
middagen kunde ställa ut 
några unika Alfor. Magnus 
Ahlqvist har sådana bilar, och 
sedan finns kanske ”Topcon” 
Alfan.

GS förhandlar vidare 
med Magnus Ahlqvist 
och OS försöker få 
kontakt  med Topcon 
Alfans ägare.

GS, OS

26 Erbjuda klassiska drycken 
Portello på Gärdet

Den klassiska drycken Portello 
har ju viss Alfa anknytning.

GS undersöker GS

Nr: Åtgärd generellt: Kommentar: Beslut: Ansvarig:
30 Anmälningsformulär tas 

fram där deltagarna 
anmäler vilka aktiviteter 
hen tänker delta i.

Publ. på webben och i KB 
(Dead Line 15/5). Det skall 
också finnas instruktion för 
hur de som ej har internet 
betalar. Vi skall trycka på att 
betalning via hemsidan är prio 
ett.

GS ansvarar för 
annonsen i KB och BE för 
att formulär ordnas på 
hemsidan. BE har gjort 
ett positivt test för 
hemsidan.

GS, BE

31 Betalningsrutin utarbetas 
där deltagarna kan betala 
i förväg för valda 
aktiviteter.

Publ. på webben och i KB 
(Dead Line 15/5). Det skall 
också finnas instruktion för 
hur de som ej har internet 
betalar. Vi skall trycka på att 
betalning via hemsidan är prio 
ett.

GS ansvarar för 
annonsen i KB och BE för 
att formulär ordnas på 
hemsidan. BE har gjort 
ett positivt test för 
hemsidan.
TW följer upp 
betalningar via plusgirot.

GS, BE, 
TW

32 Budget för hela 
aktiviteten tas fram

Bifogas. Baserat på 120 delt. 
Wenngarn

Budget diskuteras vid 
nästa styrelsemöte.

KL, OS

33 Dagsprogram för  
Wenngarn  söndagen den 
14:e

Alternativa aktiviteter den 
14:e. I annonsen till KB och på 
hemsidan informerar vi om 
alternativa aktiviteter på 

GS ansvarar för 
annonsen i KB och BE för 
att formulär ordnas på 
hemsidan. BE har gjort 

GS, BE

4



Protokoll från styrelsemöte 2016-05-11

söndagen. Möjlighet till 
slottsvisning med mera. Vi 
planerar också för en roadtrip 
med avslutande lunch.

ett positivt test för 
hemsidan. Planering för 
en roadtrip diskuteras 
vid nästa styrelsemöte.

34 Pristävling lotterier Raggning priser, 
Delikatesskorgar, 
Polermedelsväskor?

Frågan om lotterier 
diskuteras vid nästa 
styrelsemöte

35 Banderoller el. likn, 
”C.A.R. 60 år!”

Se punkt 13 ovan

36 Annons dagstidningar Beslut tas vd nästa 
styrelsemöte.

TW

37 Annons motorpress Byte mot d.o. i KB? Frågan tas upp vid nästa 
styrelsemöte.

38 Presskontakter, 
pressreleaser

Inbjudan till Gärdet? 
Wenngarn?

RH kontaktar Bjarne 
Petersen på FCA. Frågan 
tas upp vid nästa 
styrelsemöte.

RH

39 Bjuda in KB´s annonsörer Vi bjuder in 
annonsörerna.

TW

40 Portalen till Gärdet och 
Wenngarn

Logistisk utmaning Diskuteras vid nästa 
styrelsemöte.

AL

41 Kontakt med FCA ang. 
deras medverkan på 
Gärdet resp. Wenngarn. 
Visning bilar och 
ekonomiskt bidrag

Disk. Pågår. Offert lämnad av 
TW

Positiv respons från FCA. 
Dom lovar att visa 
Giulian. Förhandlingarna 
med FCA fortsätter.

TW, OS

42 Programblad på Webben 
och i KB

Se punkterna 30-31  
ovan

GS, BE

43 Buss Gärdet – 
Wenngarn?

Frågan tas upp vid nästa 
styrelsemöte.

44 Klubbshopen till Gärdet 
och Wenngarn.

Klart. Henrik kommer att 
medverka.

Vid protokollet:

_________________________________ _________________________________
Gunnar Sundgren, Sekreterare Ort & Datum

Justerat:

_________________________________ _________________________________
Ola Söderpalm, Ordförande Ort & Datum

5


