Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen för Club Alfa Romeo Svezia får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2019. Verksamhetsberättelsen består av en uppföljning av de punkter som ingick i
den verksamhetsplan för året som årsmötet beslutade om och av en redogörelse för verksamheten i
övrigt i klubben.
Club Alfa Romeo Svezia hade 1095 medlemmar vid verksamhetsårets slut.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Robert Hultman, ordförande
Patrik Germundsson, vice ordförande
Robert Schmid, sekreterare
Sune Karlsson, kassör
Robert Jakobsson, ledamot
Joakim Landelius, ledamot
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året. Av dessa har 5 varit video-/telefonmöten och 3
fysiska möten. Mellan mötena har styrelsen fattat nödvändiga beslut per capsulam.

Verksamhetsplanens punkter

Anordna Italienska bildagen den 1:a maj vid Skokloster slott
Italienska bildagen genomfördes under ordnade former på Skoklosters slott. Vädret var som
traditionen bjuder halvgrått, och uppslutningen var god givet förutsättningarna. Deltagande från
övriga italienska märkesklubbar var märkbart och uppskattat.

Genomföra arrangemanget ”Spettacolo Nordico”
Spettacolo Nordico genomfördes på Ring Knutstorp 14-15:e september. Arrangemanget som
genomfördes tillsammans med de norska och danska klubbarna hade återigen svårt att attrahera
utställare av nybilsförsäljning samt stöd från generalagenten. Besöksantalet under helgen var högt
medan deltagarantalet vid bankörning var jämförelsevis lågt. Årets Road Rally var mycket uppskattat,
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och övriga aktiviteter vid evenemanget, liksom festen på lördagskvällen, hade deltagarantal i nivå
med förväntningarna.

Uppdatering av klubbshoppens sortiment
Club Alfa Romeo Svezia har under året ingått avtal med Profilhörnan i Ljungby för tillhandahållande
av klubbregalia. Den nya klubbshoppen sattes upp under sommaren och öppnade för försäljning
under hösten. Shoppens sortiment utgår från en ”on-demand lösning” där produkterna produceras
efter att beställning är lagd. Detta leder till en minimerad ekonomisk risk för både klubben och
leverantören. Det innebär också att shoppens utbud kan anpassas både efter säsong och mode, eller
andra yttre faktorer som kan komma att påverka önskat varuutbud.
Det varulager som tidigare fanns tillgängligt i klubbshoppen under Selbo Consultings regi köptes
under året tillbaka av klubben enligt det avtal som ingicks 2012.

Ordinarie verksamhet i klubben

Banmötesverksamheten
Klubben har under året arrangerat fyra banmöten. Den 11/5 på Gelleråsen Arena, den 15/6 på
Mittsverigebanan, den 5/7 på Kinnekulle Ring samt i samband med Spettacolo Nordico på Knutstorp
Ring den 14-15/9. Deltagarantalet i ”track day-körningen” har varierat mellan 16 (Mittsverige) och 50
(Spettacolo). I samband med banmötet på Kinnekulle arrangerades också en licenskurs med 11
deltagare.
I samband med banmötet på Mittsverigebanan övernattade flertalet deltagare ståndsmässigt på den
natursköna Antjärns camping. Efter banmötet avnjöts en gemensam middag på Hotell Höga kusten
med god uppslutning från norrländska Alfisti.

Car Challenge
Klubbens racingserie CAR Challenge har genomfört 10 deltävlingar under fem tävlingshelger, förutom
tävlingar under klubbens banmöten har man också gästat Corsa Italiana på Vålerbanan den 17/8 där
två deltävlingar genomfördes. Totalt 30 förare har deltagit under året och segrade gjorde Kenneth
Stefansson (Klass 1), Stefan Atterhall (Klass 2) och Jonas Klang (Klass 3). Utöver detta erhöll Jonas
Klang seriens vandringspris, Kihlströms Trofé, för flest inkörda poäng under säsongen.
Corsa Italiana gästade klubben vid två tillfällen, på Gelleråsen Arena och vid Spettacolo Nordico och
genomförde två deltävlingar vid varje tillfälle.
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Träffar
Under året har ett 50-tal informella träffar av olika slag ordnats. Bland annat fika- och pizzaträffar i
Hjo, Stenungsund, Stockholm, Svalöv, Uppsala och Växjö. Grillkvällar på Röda Kaféet i Stockholm,
ölkvällar i Knivsta och efter banträffen i Karlskoga.
Det har också arrangerats garageträffar och events som Giro di Lago Bolmen, Mille Scania, besök på
Autoseum i Simrishamn, filmvisning och Öppet Garage i regi av 105/115 Garaget i Svalöv, julbord på
IKEA i Malmö och modellbilsträff i Växjö.
Medlemmar har representerat klubben vid Tjolöholm Classic Motorshow, Mantorp Classic Festival,
bilträff vid Malmslätts Flygvapenmuseum, italienska Hamnträffen i Nyköping, italienska
fordonsträffen i Torsång, Speed & Art i Mariestad och på många fler träffar runt om i landet.
Klubben anordnade, som tidigare nämnts, italienska bildagen på Skokloster den 1:a maj och deltog i
motsvarande arrangemang i Krapperup samma dag.
I samband med klubbens banträffar har det ordnats finbilsutställning både i Karlskoga, Kinnekulle, vid
Mittsverige och givetvis i samband med Spettacolo Nordico.

Klöverbladet
Klubben har sedan 1976 gett ut medlemstidningen Klöverbladet. Under 2019 utkom Klöverbladet
med fem nummer varav ett dubbelnummer. Tidningen har under året fyllts med mycket intressant
innehåll från klubbens medlemmar. Under 2019 har ett drygt 20-tal medlemmar bidragit med texter
och foton. Det redaktionella arbetet har letts av huvudredaktören Mikael Eriksson. Redaktionen har i
övrigt bestått av Magnus Petsén (nyhetsredaktör), Björn Nilsson (nostalgi- och bokredaktör) samt
Björn Sandberg (teknikredaktör). Thommy Lehrgrafven har ansvarat för layout och produktion.
Styrelseledamöterna Robert Schmid och Patrik Germundsson har svarat för annonsförsäljning.

Sociala medier
Klubben har etablerat närvaro på Facebook och Instagram. Däremot har inte vår närvaro på sociala
medier integreras med vår övriga informationsverksamhet i den utsträckning som avsågs.

Klubbens webbsajt
Klubben har under året endast genomfört mindre utveckling av sajten för att understödja
verksamheten.

SBF-medlemskapet
Klubben är medlem i SBF och klubbens banmöten genomförs enligt SBF:s reglemente. C:a 250 av
klubbens medlemmar har en aktiv förarlicens och c:a 120 har funktionärslicenser.
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Klubben deltog i Stockholmsdistriktets (StBF) årsmöte och representerades där av delar ur
banmötesgruppen.

MHRF-medlemskapet
CAR är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF). MHRF arbetar med bevakning av politiska
frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information i frågor som
rör våra medlemmars äldre bilar.
MHRF erbjuder också en försäkring för våra medlemmars bilar som uppfyller vissa krav. CAR har nio
medlemmar på olika orter som anlitas som besiktningsmän i samband med att försäkringen tecknas.
Av klubbens medlemmar hade 138 MHRF-försäkring i mars 2019.
Klubben deltog i MHRFs årsmöte i Sollentuna där den representerades av Robert Hultman.
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