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Styrelsen för Club Alfa Romeo Svezia 

föreslår följande verksamhetsplan för 2015 
 

Prolog 
Styrelsen har under 2015 utarbetat den verksamhetsplan som presenteras. Årsmötet har att ta 

ställning till den inriktning av klubbens verksamhet som föreslås. Den föreslagna 

verksamhetsplanen har formulerats övergripande, specifika insatser har inte definierats 

inom alla verksamhetsområden.  

Sittande styrelse anser att ansvaret för detaljplanering och genomförande av de beskrivna åtgärderna 

bör genomföras av den styrelse som tillträder i samband med årsmötet. Därmed ges största möjlighet 

för styrelsen att genomföra planen. 

Då verksamhetsplanen inkluderar ett antal punkter som är statiska i den bemärkelsen 

att de är kontinuerligt pågående har styrelsen för 2014 valt att summariskt inkludera dessa.  

 

I övrigt har styrelsen valt två insatsområden inom vilka vi föreslår speciell koncentration av 

kommande styrelse under 2015 för att kunna slutföra och genomföra. 

Dessa utvecklas mer detalj i början av planen.  

De områden som är presenterade planen har tre verksamhetsinriktningar som kommer att prägla en 

stor del av styrelsens arbete under 2015 är. 

 
 

 Se till att snarast få igång förvaltningsgrupp för IT 

 Fortsätta jobba med att genomföra enkät 

 Förbereda för 60års firande av CAR inför 2016 

 
 

 

De följande punkterna ger mer information om de specifika insatser styrelsen föreslår för 

kommande verksamhetsår: 
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 Förvaltningsgrupp 
Det finns nu två personer som tackat ja till att vara med i en förvaltningsgrupp som nu behöver 

få tid att träffa befintlig grupp för övertagande. Optimalt är att få ytterligare en eller två 

personer med i denna grupp, dock kommer överlämning ske snarast, förslagsvis under en helg 

på lämplig plats för att få tid om det krävs. 

 

 Enkät 

Enkäten kommer fortsätta att tas fram och försök att hitta en lämplig partner för att hjälpa 

klubben med detta är i rullning. En viss kostnad för räknas med att läggas att få enkät 

genomförd. 

 

 Förberedelse inför CAR 60 år 

Efter erfarenheterna från Alfa Romeos 100rsjubileum och klubbens 50årsfrirande krävs att 

vara ute i god tid för att planera detta, som även kan komma att bli en Nordic Convention i 

samband med 60årsfirandet. 

 

 

Återkommande punkter 
 

Organisationen för 2015 
Styrelsen kommer för 2015 att bestå av Ordförande, Vice Ordförande samt lägst 4 och högst 7 

ledamöter. 

Valberedningen presenterar separat sitt förslag till styrelsens sammansättning för 2015. 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen kommer under året att hålla så många protokollförda möten som anses nödvändiga för 

att uppfylla styrelsens uppdrag. En mötesplan med fyra schemalagda möten kommer att 

fastställas vid styrelsens konstituerande möte direkt efter detta årsmöte.  

Protokoll eller summering av styrelsemöten kommer att rapporteras i Klöverbladet och/eller på 

hemsidan när det är praktiskt genomförbart och eller är lämpligt. 

  

Banmöten 
Under 2015 planeras 4 banträffar, Gelleråsen, 2 x Kinnekulle, samt ev. Mantorp eller Gelleråsen, 

planerna är fortfarande ej helt klara, dock är 4 banmöten planerade. Bangruppen har ett bra system för 

uppföljning och återkoppling av resultat både gällande antal deltagande, utveckling av mötena samt 

ekonomi. Styrelsen har lätt möjlighet att följa detta efter varje banmötes genomförande och siffror är 

ifyllda. Bra jobbat !!! 
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Aktiviteter 
Även under 2015 kommer klubben att ansvara för och eller delta vid ett antal aktiviteter. Planering för 

dessa kommer att ske vid styrelsens första möte. 

 

Webbplattform 
Hemsidan har varit igång sedan början av januari och fungerar i de flesta fall som planerat. Det finns 

en del saker att lösa vad gäller att förenkla i viss administration såsom medlemsregister, event mm, 

dock är det inget som inte fungerat utan endast gett en del merjobb som bör kunna lösas. 

 

Klubbträffar 
Som vanligt så arrangeras nya och fasta återkommande träffar i de olika regionerna under 2015. 

Klubben har som vanligt tillgängliga medel för att stödja verksamheten och kan ge bidrag för 

genomförande liksom tidigare år. Det finns dessutom en stödgrupp för att kunna hjälpa och underlätta 

med information mm för att stimulera fler lokala träffar för de som vill arrangera sådana. 

 

Klöverbladet 
Klubbens medlemstidning Klöverbladet (KB) kommer även under 2015 att vara en viktig del av 

klubbens verksamhet. Redaktionen är förändrad med nya redaktörer genom Magnus Petsen och Arvid 

Müllern-Aspengren, Thommy Lehrgrafven avser dock att fortsätta även under kommande år. 

Även för 2015 planeras för att sex nummer med distribution i början/mitten av februari, april, juni, 

augusti, oktober och december kommer att publiceras. 

 

Postorderverksamheten 
Postorder och böcker ligger utlagd utanför klubben men med samma utbud och tillgång för 

medlemmarna. 

 

Kansli 
Kansli, i bemärkelsen medlemshanteringen, kommer att hanteras av Ola Sjöswärd. 

 

  

Som vanligt så är klubben beroende av frivilliga insatser, oavsett om det gäller artikel till 

Klöverbladet, att ni arrangerar en lokal träff, ger info och input till hemsidan eller ert stöd 

och hjälp att stötta klubbträffar runt om i landet. Har du en idé du vill genomföra eller 

kanske bara vill ställa upp och hjälpa till? eller tips på vad vi borde göra? 

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen, vi tar gärna emot er hjälp.  
 

 

Stockholm 29 November 2014 

För styrelsen: 

 

 

 

 

_____________________________________   __________________________________ 

Torbjörn Wulf    Gunnar Sundgren 

Ordförande     Sekreterare 

 


