
FÖRENINGSSTÄMMA 2019

Lördagen den 27 april kommer årets föreningsstämma att avhållas på 

Motala Motormuseum på Platensgatan 2 i Motala. 

Vi börjar kl. 13.00 med lunch (100 kronor för medlemmar och 175 kronor för icke medlemmar). Stämman inleds kl. 14.00. 
Eventuella motioner till stämman tar styrelsen emot t.o.m. den 28 februari enligt våra stadgar. Obligatorisk anmälan 
om deltagande görs till klubbkansliet senast måndagen den 15 april. Adressen är kansli@mbks.se. Styrelsen hälsar alla 
medlemmar välkomna!

Motala motormuseeum - en nostalgiupplevelse för hela familjen
Efter stämman kan du passa på att besöka Motala motormuseum; klubben bjuder på entrén! Museets miljöer är inte 
bara kulisser utan är fullt fungerande miljöer såsom en bilverkstad från anno dazumal. 

Du kan se revykungen Karl Gerhards 
Daimler från 1961. Vid sidan om den 
lutar sig Kar de Mumma förnöjt mot 
sin kära Rolls Royce. Den är en av 
Sveriges mest fotograferade bilar. Även 
nationalskalden Verner von Heiden-
stams pampiga Chrysler Imperial 1931 
kan beskådas, liksom ett stort antal 
andra bilar, MC och mopeder.

Styrelsen hälsar alla medlemmar
hjärtligt välkomna!
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Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande samt val av mötesordförande och mötessekreterare.

 2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.

 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

 4. Fastställande av dagordningen.

 5. Justering av röstlängd.

 6. Verksamhetsberättelse (se nedan).

 7. Resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.

 8. Framläggande av revisionsberättelse.

 9. Framläggande av verksamhetsgranskarens rapport.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Fastställande av budget samt medlemsavgift.

 12. Val av styrelseordförande.

 13. Val av styrelseledamöter.

 14. Val av revisor och suppleant.

 15. Val av intern verksamhetsgranskare och suppleant.

 16. Tillsättande av valberedning.

 17. Behandling av propositioner (styrelsen) och motioner (medlemmarna).

 18. Övriga frågor.

 19. Mötet avslutas.
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Verksamhetsberättelse

Styrelsen

Vid ingången av 2018 bestod styrelsen av:
Björn Nissen, Dan Olshed, Tage Flodman, L-G Jilnö, Sven-Åke Nilsson, Jan Söderberg, Andre Odeblom samt 
suppleanterna Hans Andersson och Rosie Henriksson. 

Vid stämman i Älmhult ersattes Björn Nissen av Hans Andersson som ordförande och Mia Malmefeldt ersatte 
André Odeblom som kassör. Ulf-Göran Norefors, regionansvarig i Region Öst, valdes som ny suppleant.

Styrelsen har under året hållit fem möten varav ett varit telefonmöte. 
Styrelsen har haft som ambition att både förnya klubben genom att lyfta fram genusperspektivet och även försöka 
tillsätta projekt som kan visa på klubbens verksamhet. Ett av dessa projekt, att köpa in en Mercedes C107 i syfte 
att göra en replika på Björn Waldegårds vinnarbil från 1979, har genomförts under året.

Regionernas arbete
Mercedes-Benz Klubben Sverige är en bilklubb vars syfte är att främja intresset för alla bilar av märket Mercedes-
Benz och Maybach. Klubbens verksamhet är organiserad i fem regioner och dessa har under 2018 varit inkl. ansvariga: 

 Norr, Per Almersson
 Mitt, Jan Wallgren
 Öst, Ulf-Göran Norefors
 Väst, Jonas Robertsson
 Syd, Björn Råsberg

Regionerna har anordnat flertalet träffar av skiftande karaktär där region Syd och Öst varit mest aktiva. 
Ett axplock av de orter man arrangerat träffar på är Umeå, Sundsvall, Solfjärden, Lycksele, Uddevalla, Skäralid, 
Tryde, Sävarberg, Lomma, Landskrona, Löddeköpinge, Eksjö, Göteborg, Tjölöholm, Stockholm, Trollhättan, 
Nyköping, Norrköping, Tullinge och Kisa. Totalt har ca 70 träffar genomförts.

Dessa träffar har varierat alltifrån enklare s.k. fikaträffar där medlemmarna träffas för att prata och titta på 
varandras bilar och fika tillsammans, till tematräffar där en runda körts till och från utflyktsmål. Utflyktsmålen har 
ofta besökts med någon form av guidning, t.ex. visning av slott och herresäten. 

Den största träffen 2018 var stora Mercedes-Benz Träffen som ordnades på Hotel Riviera Strand i Båstad. Då 
detta ligger i region Syd var det Björn Råsberg som med sitt kompetenta team höll i arrangörstrådarna. Det blev 
en elegant tredagarsträff med drygt 150 anmälda fordon och dryga 300 deltagare som inledde helgen med en 
välkomstbuffé på fredagen där medlemmarna kunde språkas vid och lära känna varandra. Lördagen följde med 
stora utflyktsturen till bl.a. Båstad och Bjärehalvöns fantastiska natur. Kvällen bjöd på trerätters middag med 
tillhörande tal och prisutdelningar.

Mercedes-Benz Journalen
Klubbens tidning Mercedes-Benz Journalen har utkommit med fyra nummer under ledning av redaktör tillika 
informationsansvarig i klubben Dan Olshed. Grafisk formgivare har varit medlemmen Ladislav Kosa. Tidningen 
har hållit en för klubbvärlden synnerligen hög kvalitet. Liksom tidigare år har det varit olika temanummer. Under 
året riktades fokus särskilt på S-klassens W126, mellanklassens W124, och kompaktklassen från W201 till 
C-klass. Givetvis har tidningen också speglat klubbens rika utbud av lokala träffar över hela landet till den Stora 
klubbträffen i Båstad.

AMG-sektionen
Klubben startade under 2017 en AMG-sektion under ledning av Svante Lundqvist. Sektionen har under 2018 
genomfört ett antal träffar med AMG-tema tillsammans med Mercedes-Benz Sverige, vars samarbete man även 
åtnjöt vid anordnandet av en banträff i Falkenberg och 4Matic träff i Arjeplog. Vidare har Svante och hans team 
ordnat studiebesök hos Koenigsegg i Ängelholm tillsammans med den tyska AMG-klubben. Regionala ombud 
har under året rekryterats i sektionen. AMG har en inriktning mot sportigare modeller och är att betrakta som en 
växande Youngtimer-gren inom klubben.
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Media & kommunikation
Klubbens hemsida har under webmaster Bengt G Lidforss ledning var aktiv med aktuella händelser i MBKS. 
Han har under året deltagit i den internationella webmaster-konferensen i Essen. Arbetet med att utveckla 
en hemsidesversion för mobiltelefon har även det fortskridit där Bengt kontinuerligt uppdaterat styrelsen 
och där vi nu under 2019 kommer att kunna se resultatet av detta arbete. Vi har numera en mobilanpassad 
ansökningsmöjlighet som underlättar för nya medlemmar. Stefan Viart har skött vårt Instagramkonto och 
Lars Gunnarsson vår Facebooksida. Båda dessa verksamheter har hanterats med bravur och kraftigt bidragit 
till klubbens tillväxt.

Medlemmar
Under 2018 har MBKS fortsatt att växa och är vid pressläggning uppe i ca. 4.800 medlemmar inkl. ca 300 
familjemedlemmar. Vi ser även detta årets tillväxt som en organisk tillväxt och som vi hoppas är ett resultat av 
en klubb som är med sin tid. Flest medlemmar har storstadsregionerna och aktiviteter pågår fortlöpande för att 
möta nya medlemmar över hela landet.

Kontakter med Mercedes-Benz Sverige
Klubben har genom Hans Andersson och Dan Olshed haft kontakt med Mercedes-Benz Sveriges PR och 
eventavdelning, och även med Fleet Manager. Syftet har varit att främja och samordna vårt gemensamma mål 
att sprida kunskap och göra PR för alla med intresse för bilar av märket Mercedes-Benz och Maybach. Ett nytt 
rabattavtal har under året tecknats som ger medlemmarna rabatt vid nybilsköp.

Under året har vi deltagit på Mercedes-Benz Sveriges aktiviteter i Båstad under tennisveckan. Vi deltog även när 
nya elbilen EQC hade världspremiär i Stockholm.

I samband med Bil Swedens årliga event på Arlanda fick vi även möjlighet att träffa den nye koncernchefen för 
Daimler, svensken Ola Källenius.  

Övrigt
Klubben har haft erfarenhetsutbyte med Mercedes-Benz klubben i Finland som besökt oss för att få veta hur vi 
arbetar med klubbutveckling.

Malmö 2019-01-15
Hans Andersson

PS.  Då balans- och resultaträkningen för 2018 i skrivande stund ännu är preliminära väljer vi att avvakta 
publicering av dessa tills de är klara och granskade av revisor. Dessa rapporter kommer att finnas på hemsidan 
tillsammans med ev. motioner, styrelsens yttrande över dessa senast två veckor före Föreningsstämman. Detta 
gäller även budgeten för 2019 och Valberedningens förslag.


