
 
 

 

Förslag till verksamhetsplan för 2022 

Club Alfa Romeo ska under 2022 prioritera följande verksamheter: 

 

Banmötes- och tävlingsverksamhet 

Klubben skall inom ramarna för verksamheten arrangera 4 tillfällen där medlemmar ges möjlighet 

att till förmånligt pris köra sin bil på bana.  

En licenskurs skall arrangeras i syfte att ge medlemmar möjlighet att ta SBF förarlicens. 

Klubbens tävlingsserie (CAR Challenge) skall genomföra sin verksamhet huvudsakligen under 

klubbens banträffar. Serien skall även genomföra 2 race på Svenskt Sportvagnsmeeting dit man 

bjudits in som gäster.  

Banmötesgruppen skall bevaka frågan om elektrifierade drivlinor i kombination med banracing 

genom dialog med SBF. 

 

Webbsajten 

Klubbens webbsajt skall förvaltas för att understödja verksamheten.  

 

Klöverbladet 

Klubben ska ge ut 5 nummer av Klöverbladet under 2022. Målsättningen är bibehållen hög 

kvalitet med stort antal intressanta bidrag från klubbens medlemmar. Vidare är ambitionen att 

under 2022 porträttera medlemmarna med fokus på människan bakom bilen. 

 

Första maj 

Klubben ska arrangera italienska bildagen traditionsenligt den första maj. Plats bestäms och 

kommuniceras av arbetsgruppen utifrån tillgänglighet och lämplighet. 

 

  



 
 

Träffar 

Styrelsen ska under året uppmuntra medlemsträffar genom att ge erforderligt stöd till de som tar 

initiativ till träffar. Styrelsen ska informera om att det är möjligt att erhålla ekonomiskt stöd från 

klubben till träffar och aktiviteter som arrangeras med medlemmar som huvudsaklig målgrupp. 

Styrelsen skall vidare stimulera till att träffarna dokumenteras i klubbens kanaler; Klöverbladet, 

webbsajten samt sociala medier. 

 

Fest 

Styrelsen ska understödja arbetet med en sommarfest. Sommarfesten bör vara del av ett större 

arrangemang alternativt arrangeras i samband med annat av klubben genomfört arrangemang till 

exempel banträff. 

 

Klubbsamarbeten 

Styrelsen skall under 2022 fortsätta arbeta aktivt med klubbsamarbeten i syfte att utbyta både 

kunskaper och idéer. Klubbsamarbeten kommer även att innebära samarrangemang av banträffar 

och andra aktiviteter. 

Vidare skall detta , så långt det är möjligt, leda till utveckling av den egna verksamheten. 

 

Klimatkompensation 

Styrelsen skall utreda möjligheter och former för klimatkompensation av verksamheten.  

Huvudsakligen skall klubbens medlemskap i paraplyorganisationerna MHRF och SBF nyttjas som 

kanaler för målet. Klubben skall genom styrelsen aktivt arbeta i dessa organisationers beslutande 

organ för framtagande av gemensamma system för klimatkompensation, till förmån för 

medlemsföreningarna. 


