
Förslag till verksamhetsplan för 2021

Club Alfa Romeo ska under 2021 prioritera följande verksamheter:

Banmötes- och tävlingsverksamhet

Klubben har med hänsyn till covid-pandemin för avsikt att arrangera 4 banträffar med tillhörande 
tävlingsarrangemang när så är möjligt. Vid ett av dessa tillfällen avses en licenskurs erbjudas. 
Klubbens tävlingsserie (CAR Challenge) kommer, om tillämpliga tillstånd erhålls, att köra en säsong 
om 10 race. 

Webbsajten

Klubbens ska fortsätta utveckla och förbättra klubbens webbplats. Saknade funktioner ska 
implementeras med hänsyn till budget och verksamhetsnytta. Aktiv felsökning av den seghet som 
upplevs på sajten har resulterat i en handlingsplan som kommer att genomföras under 2021.

Klöverbladet

Klubben ska ge ut 5-6 nummer av Klöverbladet under 2021. Målsättningen är att bibehålla den goda 
kvaliteten med många intressanta bidrag från klubbmedlemmar som speglar klubbens verksamhet. 

Sociala medier

Styrelsen ska fortsätta arbetet med att integrera sociala medier i klubbens informationsflöde.

Första maj

Klubben ska, om möjligt med  hänsyn till Covid-pandemin, arrangera Italienska bildagen på 
Skokloster eller annan lämplig plats den 1 maj. 

Träffar

Styrelsen ska under året uppmuntra medlemsträffar under ansvarsfulla former, genom att ge 
erforderligt stöd till de som tar initiativ till träffar. Styrelsen ska informera om att det är möjligt att få 
ekonomiskt stöd från klubben till träffar och aktiviteter som medlemmar tar initiativ till och 
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arrangerar. Styrelsen ska vidare stimulera att träffarna dokumenteras i klubbens kanaler; 
Klöverbladet, webbsajten och sociala medier.

Fest

Styrelsen har för avsikt att under sensommaren eller hösten anordna en festmiddag för medlemmar. 
I första hand i samband med något av våra andra evenemang. Arrangemanget kommer att 
genomföras om pandemiläget i landet tillåter.

Klubbsamarbeten

Styrelsen ska under 2021 fortsätta att undersöka möjligheterna till utökade samarbeten med andra 
märkesklubbar och utländska klubbar.

Medlemsresa 2022

Styrelsen ska under året undersöka möjligheten att arrangera en resa till Italien under 2022. 
Höjdpunkter kan inkludera besök på Museo storico Alfa Romeo, tävling med Alfa Revival Cup och 
klassiska Alfa Romeo på Monza och mycket annat minnesvärt.
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