
FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Lördagen den 25 april kommer årets föreningsstämma att äga rum

på Bil- och Teknikmuseet på Glasgatan 19A i Köping.

Mötet sker i museets föreningslokal, och börjar kl. 12.00 med lunch på Hotell Gillet strax intill museet. Klubben bjuder 
på lunchen för våra medlemmar. Stämman inleds kl. 13.30. Obligatorisk anmälan om deltagande görs till klubbkansliet 
senast måndagen den 13 april, och ange då matval, kött, fisk eller vegetariskt. Adressen är kansli@mbks.se. 

Bil- och Teknikmuseet - en nostalgiupplevelse för hela familjen
Efter stämman kan du passa på att besöka Bil- och Teknikmuseet; klubben bjuder på entrén! Vi får under en guidad 
visning bl.a. beskåda Bertil Lindblads kända Mercedes Benz SSK från 1929, som hittades i ett bedrövligt skick hos 

en skrothandlare men renoverades till 
utställningsskick. Museet är en levande 
samling som ständigt förändras. De 
permanenta samlingarna kompletteras 
med inlånade fordon från privatpersoner 
och från andra museer.

Styrelsen hälsar alla 
medlemmar 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 jämte mötesordföranden, tillika rösträknare.

 4. Fastställande av dagordningen.

 5. Justering av röstlängd.

 6. Verksamhetsberättelse (se nedan) och presentation av enkätsammanställning.

 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 medlemsavgift samt budget.

 12. Val av styrelseordförande.

 13. Val 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. Presentation av sammanställning av medlemsenkäten.

 19. Övriga frågor.

 20. Mötet avslutas.
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Verksamhetsberättelse

Styrelsen

Vid ingången av 2019 bestod styrelsen av följande personer:
Hans Andersson, Dan Olshed, Tage Flodman, L-G Jilnö, Sven-Åke Nilsson, Jan Söderberg, Mia Malmefeldt och 
suppleanterna Ulf-Göran Norefors och Rosie Henriksson. 

Vid stämman i Motala ersattes Mia Malmefeldt av Peter Håkansson som kassör. 

Styrelsen har under året hållit fem möten varav två varit telefonmöten. Styrelsen har haft som ambition att både 
förnya klubben genom att lyfta fram genusperspektivet och skapa projekt som visar på klubbens omfattande 
verksamhet. Klubbens projektbil Mercedes C107, en replika på Björn Waldegårds vinnarbil från 1979, har under 
året visats upp på åtskilliga träffar över hela Sverige.

Som ett led att premiera trogna medlemmar beslutade styrelsen att framställa en klubbnål, en pin och en dekal i 
tre olika valörer (brons, silver och guld) som årligen kommer delas ut till de som varit medlemmar 5, 10 respektive 
25 år. 

Under året genomfördes en medlemsenkät i syfte att öka medlemsdemokratin och låta medlemmarna röst få 
komma till tals. Resultatet redovisas på stämman och i Mercedes-Benz Journalen nr 2 2020.

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 under 2019 var följande personer 
ansvariga: 

 •   Region Norr, regionansvarig Stefan Andersson
 •   Region Mitt, regionansvarig Niklas Bennstedt
 •   Region Öst, regionansvarig Ulf-Göran Norefors
 •   Region Väst, regionansvarig Jonas Robertsson
 •   Region Syd, regionansvarig Björn Råsberg

Regionerna har anordnat ett stort antal träffar av skiftande karaktär där region Syd och Öst varit mest aktiva. 
Ett axplock av de orter man arrangerat träffar på är Umeå, Sundsvall, Borlänge, Uddevalla, Trollhättan, Tjolöholm, 
Skäralid, Tryde, Sävarberg, Lomma, Landskrona, Löddeköpinge, Eksjö, Stockholm, Nyköping, Norrköping, Tullinge 
och Kisa. Totalt har ca. 90 träffar genomförts. 

Dessa träffar har varierat alltifrån enklare s.k. fikaträffar där medlemmarna träffats för att umgås och beskåda 
varandras bilar till tematräffar där en runda körts till något intressant utflyktsmål. Vid dessa har klubben ofta bjudit 
på någon form av professionell guidning, t.ex. visning av slott och herresäten. 

Den största träffen 2019 var stora Mercedes-Benz Träffen på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Då detta ligger i 
region Mitt var det Jan Wallgren som med sitt kompetenta team höll i arrangörstrådarna. Det blev en elegant 
tredagarsträff med drygt 120 anmälda fordon och 250 deltagare. Träffen inleddes med en välkomstbuffé och på 
lördagen kördes en trevlig runda i Sundsvalls vackra omgivningar, bl.a. runt Alnön med en avslutande lunch på 
Norra Berget, med en fantastisk utsikt över Sundsvall. 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 
klubbinformatör 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 jubileum för G-klassen, 170S, E500 och C111. Dessutom skärskådades nyheter som den vätgasdrivna 
Fuel-Cell och tidningen fick en exklusiv intervju med Daimlers nye, svenske vd Ola Källenius, som fick utveckla sin 
syn på företagets närmaste utveckling. Givetvis speglade tidningen också klubbens rika utbud av lokala träffar över 
hela landet med särskilt fokus på årets Stora klubbträff i Sundsvall.
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AMG-sektionen
Under 2017 startade klubben en AMG-sektion under ledning av Svante Lundqvist. AMG har en inriktning på 
sportigare modeller och är att betrakta som en växande Youngtimer-gren inom klubben. Sektionen genomförde 
under 2019 ett antal träffar med AMG-tema tillsammans med Mercedes-Benz Sverige, bl.a. bankörning i 
Falkenberg och en 4MATIC-träff med extrem vinterkörning i Arjeplog. Svante och hans team deltog också i tyska 
AMG Owners Club´s besök på Mercedesfabriken i Bremen. Regionala ombud har under året rekryterats till 
sektionen. Till allas stora sorg avled Svante hastigt hösten 2019, men med kort varsel lyckades klubben rekrytera 
Gunnar Wallklint som ny AMG-ansvarig. 

Media & kommunikation
Klubbens hemsida har under ledning av webmaster Bengt G Lidforss speglat aktuella klubbhändelser. Bengt deltog 
under året i den internationella webmaster-konferensen i Essen. En version av hemsidan för mobiltelefon har 
färdigställts. Klubben har numera en mobilanpassad möjlighet för anmälan till många av klubbens evenemang 
vilket underlättar arbetet både för medlemmarna och kansliet. 

Stefan Viart har skött klubbens Instagramkonto med ca. 33.000 följare och Lars Gunnarsson har hållet i klubbens 
Facebooksida med ca. 5.000 följare. Båda dessa verksamheter har hanterats föredömligt och bidragit till klubbens 
tillväxt. 

Året avslutades med en ambitiös medlemsenkät för att ge styrelsen bättre kunskap om medlemmarnas önskemål 
och synpunkter på verksamheten. Resultatet blev en respons på ca. 1.000 svar, vilket innebär att ca. 20% av 
medlemmarna tog chansen att komma till tals. Resultatet presenteras på föreningsstämman och därefter i 
MB-journalen.

Medlemmar
Under 2019 fortsatte klubben den starka tillväxt som pågått de senaste åren, och medlemsantalet är vid press-
läggningen uppe i drygt 5.600 varav ca 300 var familjemedlemmar. Även detta års tillväxt på ca. 10 procent 
kan ses som en organisk tillväxt och som förhoppningsvis är ett resultat av att klubben är med sin tid. Flest 
medlemmar har storstadsregionerna, och uppmuntran och aktiviteter görs konstant för att möta nya medlemmar 
över hela landet.

Kontakter med Mercedes-Benz Sverige
Klubben har via Hans Andersson och Dan Olshed haft kontakt med Mercedes-Benz Sveriges PR- och event-
avdelning och med företagets Fleet Manager. Syftet har varit att främja och samordna vårt gemensamma mål att 
sprida kunskap om och öka intresset för bilar av märket Mercedes-Benz och Maybach. Under året tecknades ett 
nytt avtal som gav medlemmarna rabatt vid nybilsköp. Detta avtal förnyades vid ingången av innevarande år men 
kommer tyvärr att gälla endast till och med den 30 juni 2020. Övriga rabatter hos Mercedes-Benz fortsätter att 
gälla för medlemmarna. Under året har klubben deltagit på Mercedes-Benz Sveriges aktiviteter i Båstad under 
tennisveckan.

Övrigt
Klubben har haft erfarenhetsutbyte med Mercedes-Benz klubben i Finland och deltagit på den finska klubbens 
40-årsjubileum. Det intensiva samarbetet med den danska och den norska klubben har fortsatt i form av 
deltagande på varandras träffar och genom utbyte av redaktionellt innehåll i våra respektive klubbtidningar.

Malmö 2020-01-15
Hans Andersson

PS.  Då balans- och resultaträkningen för 2019 i skrivande stund ännu är preliminär avvaktar vi publicering av 
dessa tills de är klara och granskade av revisor. Dessa rapporter kommer att finnas på hemsidan tillsammans med 
eventuella motioner, styrelsens yttranden över dessa senast två veckor före Föreningsstämman. Detta gäller även 
budgeten för 2020 och Valberedningens förslag.


