
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 

VERKSAMHETSÅRET 141101 – 151031. 

 

Inför verksamhetsåret överlämnade den avgående styrelsen i samband med årsmötet följande förslag till 
prioriterade verksamhetsområden för den tillträdande styrelsen. 

 Se till att snarast få till en förvaltningsgrupp för IT. 

Styrelsen har formerat en förvaltnings och utvecklingsgrupp för IT verksamheten. Denna grupp leds av 
Ragnar Rosengren och Heli Salminen. Gruppen har sammanträtt vid tre tillfällen, och bl.a. upprättat en 
åtgärdslista för att primärt komma till rätta med rådande problem, samt därefter mer fokusera på 
utveckling av klubbens webbsite.  

Fortsätta jobba med att genomföra enkät. 

Enkäten är genomförd och redovisas på årsmötet den 28:e november. Svarsfrekvensen på närmare 70 % 
måste betecknas som extremt hög. Svaren har i allt väsentligt skett elektroniskt, men i samband med 
inbjudan till årsmötet har även möjligheten att svara per post tillgodosetts. Enkäten har inneburit att vi nu 
har ett omfattande material för fortsatta analyser, vilka förelås genomförda under kommande 
verksamhetsår. Enkätsvaren kommer även att redovisas i kommande nummer av Klöverbladet, samt på 
webbsidan. 

 Förbereda för 60 årsfirande av CAR inför 2016. 

En mindre arbetsgrupp för firandet av klubbens 60 års jubilée är tillsatt, och arbetet pågår för fullt. 
Gruppen som hittills bestått av Åke Nyberg, Thorbjörn Wulf, Gunnar Sundgren och Ola Söderpalm, 
redovisar på årsmötet förslag till hur evenemanget kan genomföras. Våra Nordiska systerklubbar är 
inbjudna att delta i firandet. 

Utöver detta har klubbens traditionella verksamhetsområden tillvaratagits, såsom: 

 Under året har 4 Banmöten arrangerats, med drygt 50 deltagare i snitt per möte.   
 CAR Challenge, med totalt 10 race. Totalsegrare i klass I. Claes Hoffsten, i klass II. Ola Magnusson 

och i klass III. Henrik Ahnfeldt. Inom CAR Challenge har förarna och funktionärerna satt upp en 
organisation, ”Comitato Challenge”,  för att hålla ihop och säkra verksamheten. 

 Träffarna på Skokloster och Krapperup genomfördes traditionsenligt. På Krapperup-träffen sken 
solen medan Skokloster fick uppleva regn och färre deltagare än vanligt.  

 På Tjolöholm hade klubben sin traditionella yta, välbesökt som alltid. 
 Dessutom har ett stort antal lokala pizza-, garage- och putsträffar avhållits runt om i landet, i flera 

fall med sponsring ur klubbkassan. 

Styrelsen har fokuserat på medlemsvärvning och kostnadskontroll. Verksamhetsåret inleddes med ett 
betydande bortfall av betalande medlemmar, en utveckling som till stor del hävts med en aktiv 
bearbetning av tidigare medlemmar, samt även nyrekrytering. Antalet medlemmar är i dag 1350 st. 
Avtal har, i september, slutits med FCA som innebär att varje ny Alfa Romeo ägare får ett års gratis 
medlemskap i klubben, vilket förhoppningsvis kommer att öka tillströmningen av nya medlemmar. 
Intensifierad kostnadskontroll på alla plan, har tillsammans med den höjda medlemsavgiften, medfört 
att årets resultat inneburit en förbättring med 216 298 kr jämfört med fjolåret, vid oförändrade 
redovisningsprinciper. Banmötesgruppen har bidragit till resultatförbättringen, genom att visa 
plusresultat för verksamheten. 

Styrelsearbetet har fungerat mycket bra, och styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen, varav 3 varit 
telefonmöten. Närvaron vid styrelsens sammanträden har varit 92 %. Diskussionerna på webbsitens 
styrelseforum har också varit livliga med 211 inlägg och 1859 visningar t.o.m. den 9 november. 
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Styrelsens ordförande 


