
Motion till MBKS Föreningsstämma 2018 avseende MBKS verksamhetsinriktning

1.Bakgrund 1.1 Varumärkesvård

När en MB-modell hos Daimler AG ej producerats på 15 år överlämnas ansvaret för teknisk 
dokumentation, reservdelar m.m. till Mercedes-Benz Classic. Där ingår även MBCCI (Mercedes-
Benz Classic Car International). Fokus inom MBCCI ligger följaktligen på modeller som ej längre 
är i produktion. 

MBCCI auktoriserar ideella märkesklubbar runt om i världen, endast en klubb per land. I Sverige 
är MBKS den klubb som erhållit sådan auktorisation. Daimler AG:s mål och det kommersiella 
syftet med MBCCI är vård av varumärket Mercedes-Benz. 

För de förmåner det innebär att tillhöra MBCCI förväntar sig Daimler AG därför att vår klubb vårdar 
varumärket genom att ”verka som ambassadör för detsamma”. Och underförstått i första hand inom 
ramen för samma modellavgränsning som gäller för MBCCI.

MBKS ingår även i MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet). MHRF:s mål är att vårt 
fordonshistoriska kulturarv skall kunna brukas, bevaras och utvecklas.

Syftet med MBKS är enligt stadgarna att vi skall verka för att tillvarata fordon av märket 
Mercedes-Benz och deras kulturella och tekniska historia.

MBKS stadgar preciserar inte på vilka modeller som verksamheten skall inriktas

Det kan konstateras att, så som det numer ofta framstår i klubbtidningen, har målet för MBKS 
kärnverksamhet alltmer förskjutits i en helt annan riktning än målen för MBCCI och MHRF. 

2 1.2 Ideell organisation

Att ge positiv redaktionell publicitet i klubbtidningen till modeller som ännu säljs i bilhandeln 
innebär de facto ett kommersiellt stöd till försäljningen av Mercedes-Benz. Sådant stöd strider 
mot vår roll som ideell organisation. 

I MBKS kan alla med intresse för Mercedes-Benz bli medlemmar. D.v.s. även brukare av MB av 
sena modeller är välkomna i klubben. Det är dock ej självklart att MBKS kärnverksamhet skall 
omfatta aktiviteter också för dessa modeller.

3 1.3 Tekniskt stöd

Eftersom ordinarie Mercedesverkstäder har resurser att lösa tekniska problem för sena modeller 
har klubben heller ingen anledning att organisera tekniskt stöd för denna modellkategori. Dessa 
verkstäder har däremot ofta betydande svårigheter att hjälpa klubbens medlemmar med tekniskt 
stöd till de äldre bilmodeller som omfattas av MBCCI. 



4. 1.4 Förslag till stadgeändring

I ett tillägg till §3 preciseras: Övergripande mål för MBKS aktiviteter är, förutom rent sociala, att 
underlätta för ägande och underhåll av ej längre producerade bilmodeller.

5 1.5. Förslag till organisationsändring

Föreningsstämman föreslås besluta att styrelsen får i uppgift att till nästa stämma utarbeta ett 
förslag till omorganisation av klubbens modellkontaktmän. Den bör resultera i en gruppering av 
dessa resurser i två sektioner. En för bilmodeller mellan 20 till 50 års ålder hänförda till en 
Youngtimersektion och en för bilmodeller äldre än 51 år hänförda till en Oldtimersektion. 

6 1.6. Förslag till träffupplägg

Träffverksamheten bör indelas i två kategorier, modellspecifika och sociala. Modellspecifika 
träffar organiseras inom respektive sektion. De kan på ett naturIigt sätt underlätta för 
kontaktverksamhet på teknikområdet. I sociala träffar föreslås alla modeller, även moderna bilar, 
vara välkomna. Dock bör i de sociala träffarna en kvotering kunna göras i syfte att garantera en 
god spridning mellan olika modeller. Deltagande bilar bör där fördelas i förhållande till totala 
antalet bilar inom varje sektion av klubben.   
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Styrelsens yttrande:

Enligt stadgarna är klubben öppen för alla med intresse för fordon av Mercedes-Benz; medlem 
behöver inte ens äga någon Mercedes. Att klubben är godkänd av MBCCI innebär inte att vi 
behöver göra samma avgränsning som de gör när det gäller fordonens ålder; tvärtom vi vill 
stimulera intresset för allt från Carl Benz första Patentwagen till de absolut nyaste modellerna. I 
demokratins namn ska alla medlemmar kunna delta i allt som klubben erbjuder och på samma 
villkor.

När det gäller medlemskapet i MHRF och deras mål att bevara det fordonshistoriska kulturarvet 
finns inte något som reglerar fordonens ålder; tvärtom godkänns numera även s.k. youngtimers 
för MHRF-försäkringen.

Mercedes-Benz Journalen försöker tillgodose medlemmarnas intressen i form av artiklar om 
både äldre och nyare modeller, någon förskjutning mot nyare modeller är direkt felaktigt, då 
varje nummer innehåller historiska artiklar och ibland även tester av nya bilar (helt i likhet med 
övriga europeiska klubbar inom MBCCI). Tidningen granskar oberoende och ger inga 
köprekommendationer vilket är självklart för en medlemstidning i en ideell organisation.

Vi ser inga undanträngningseffekter mellan gamla och nya bilar. Vi har aldrig tackat nej till några 
gamla bilar på våra träffar till förmån för nyare. Om ägarna till gamla bilar tycker att det är för få 
sådana på våra träffar är de välkomna till träffarna i stället för att vi ska omorganisera klubben. 
Enligt stadgarna ska klubben vara indelad i geografiska regioner men anger ingenting om 
modellsektioner, dock kan frivilliga initiativ av sådana sektioner uppmuntras om initiativtagarna 
självständigt driver verksamheten inom klubbens ramar.

När det gäller teknisk support har vi redan våra modellrepresentanter som fyller den funktionen. 
Vi har svårt att se att en oldtimeransvarig skulle uppfylla den rollen bättre – vad har en t.ex. Bulle
och en Måsvinge gemensamt? 

Vi har redan idag svårt att fylla vårt behov av engagerade representanter för modeller och 
regioner. Att skapa och upprätthålla en särskild oldtimer-organisation kräver kapacitet som 
klubben inte besitter idag.

Med hänsyn till ovanstående avstyrker styrelsen motionen från Lennart Stålfors.
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