
Verksamhetsberättelse
Styrelsen

Vid ingången av 2020 bestod styrelsen av följande personer:
Hans Andersson, Tage Flodman, Peter Håkansson, L-G Jilnö, Sven-Åke Nilsson, Dan Olshed och Jan Söderberg 
samt suppleanterna Mats Brunberg och Rosie Henriksson. 

Vid stämman ersattes Ulf-Göran Norefors av Mats Brunberg som suppleant. 

Styrelsen har under året hållit fem möten varav fyra varit telefon/Teamsmöten. Styrelsen har haft som 
ambition att både förnya klubben genom att lyfta fram genusperspektivet och skapa projekt som visar 
klubbens omfattande verksamhet.

Rådande pandemi har inneburit att klubben inte kunnat genomföra de planerade aktiviteterna. Vi har självklart
följt myndigheternas rekommendationer.

Klubbens projektbil Mercedes C107, en replika på Björn Waldegårds vinnarbil från 1979, har under året visats 
på en vinterträff i Region Nord och senare under året har den varit utställd hos en MB-återförsäljare i Falun.

I början av året premierades trogna medlemmar med en klubbnål, en pin och en dekal. Dessa hade tre olika 
valörer (brons, silver och guld) beroende på medlemskapets längd. Premieringen fortsätter årligen av de som 
varit medlemmar 5, 10 respektive 25 år i obruten svit. 

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 2020 var följande 
personer ansvariga: 

- Region Nord, regionansvarig Stefan Andersson

- Region Mitt, regionansvarig Niklas Bennstedt

- Region Öst, regionansvarig Ulf-Göran Norefors (ersattes vid årsslutet av Kenneth Hyvenius)

- Region Väst, regionansvarig Jonas Robertsson

- Region Syd, regionansvarig Björn Råsberg

2020 var ett speciellt år med tanke på Coronapandemin och de flesta planerade träffar fick ställas in. 
Regionerna har dock kunnat, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, arrangerat några 
träffar av skiftande karaktär där region Öst och Nord har varit mest aktiva. 

I region Nord deltog klubbilen i olika vinterrallyn. I februari deltog den i Umeå veteranbilssällskaps 
veteranfordons rally ”Kalldraget” och Norrlands Motorhistorikers Skellefteå Sektions ”Veteranbilsrally”
och i mars vid Norrlandsmotorhistorikers Lycksele sektions ”Vinterrundan”. I region Mitt deltog klubbilen i ett 
evenemang vid Rämshyttan vid sjön Rämen i Dalarna – ”En enkel utflykt i Karl Ebbs däckspår”. 
 
I övrigt kan vi nämna träffar i Lyrestad, Kakslottet-Taxinge Slott, Nostalgiträff på Solveigs Café i Åsbro, 
Höstträff och enkel marknad på Kålstorp samt Höstavrundan/Ut och Njut på Skokloster.

Dessutom har några återkommande träffar kunnat genomföras under delar av året. Det s.k. ”Stammtisch”
vid Stäketträffarna kom igång med första träffen i juli. Veckoträffar vid Trosa gästhamn hade sin första träff i 
juli. Bilträffarna på Nut House Torsåker-Upplands Väsby kom också igång med sin första träff den 1 juli, liksom
Månadsträffar hos Stjärngaraget i Lomma, som den 2 september firade sin hundrade träff med fika och tårta. 



Totalt genomfördes 15 träffar plus ca. 15 av de återkommande träffarna, att jämföra med 2019 då ca. 70 
träffar genomfördes.
 
Stora Mercedes-Benz Träffen var planerad att äga rum i Tanumstrand by the Sea 12-14 juni, men ställdes in, till
stor sorg för våra medlemmar. Träffen senarelades till preliminärt i augusti 2021. 

Mercedes-Benz Journalen 
Klubbens tidning Mercedes-Benz Journalen utkom med fyra nummer under ledning av redaktör, och tillika 
klubbinformatör, Dan Olshed. Grafisk formgivare var medlemmen Ladislav Kosa. Tidningen har hållit en för 
klubbvärlden synnerligen hög kvalitet och fått flera goda omdömen i externa medier. Bland årets artiklar 
märktes särskilt en jämförelse mellan Måsvingen 300 SL och dess sentida avbild SLS AMG, en nybilstest av 
Mercedes första eldrivna bil EQC samt specialartiklar om W196, W114, W210 och 450 SEL 6.9. Givetvis 
speglade tidningen också klubbens lokala träffar även om dessa var lätt räknade detta speciella år. Under 
innevarande år kommer Dan Olshed, efter nästan tio år som redaktör, att lämna över huvudansvaret för 
tidningen till Mats Brunberg, som har bildat en redaktionskommitté bestående av fem medlemmar som 
tillsammans ska trygga tidningens fortsatt höga kvalitet.

Media & kommunikation  
Klubbens hemsida har under ledning av webmaster Bengt G Lidforss blivit den väsentligaste kontaktkanalen 
under pandemin. Aktuella klubbhändelser kan kommuniceras till medlemmarna omedelbart via hemsidan. 

Bildbanken på hemsidan har expanderats med större lagringsutrymme för att skapa möjlighet till fler bilder 
från klubbens aktiviteter och för medlemmar att visa egna bilder för andra medlemmar. Klubben har också 
utvecklat ett embryo till en Filmdatabas. Tanken är att medlemmar som gjort film om en träff eller ett 
evenemang ska kunna lägga upp filmen där.

Under året etablerade klubben ett samarbete med Trafiknostalgiska förlaget för att utge vår mångårige 
medlem Stig Edqvists bok om Philipsons och Mercedes-Benz i Sverige. Boken har fått goda recensioner och vi 
anser att den har stort intresse för våra medlemmar. Därvid förvärvade klubben 500 exemplar som säljs via 
klubbshoppen.

Klubbstyrelsen har också tagit beslut om att sammanställa alla specialartiklar från MBJ om de 
Mercedesmodeller som presenterats i tidningen – från 170 V till och med W140, dvs. de flesta modeller efter 
kriget fram till millennieskiftet. Denna bok ska främst säljas till medlemmarna via klubbshopen men även 
externt kan den ha stort intresse och bidra till att profilera klubben. 

Stefan Viart har skött klubbens Instagramkonto med ca. 30.000 följare och Lars Gunnarsson har ansvaret för 
klubbens Facebooksida med ca. 5.200 följare. Båda dessa medier har bidragit till klubbens tillväxt. 

Då det var svårt för medlemmana att interagera på klubbens Facebooksida och därför skapade klubben en 
Facebook-grupp. En grupp är en plattform som är mer dynamisk och inlägg från alla syns. Gruppen har 
utvecklats snabbt och på detta forum förekommer många diskussioner samt tips och råd. Det har stundtals 
varit ett hektiskt arbete att hålla en god nivå på inläggen och diskussionerna. Björn Råsberg har därför gått in 
som supporterande moderator i gruppen för att granska inläggen. Gruppen har drygt 4.000 medlemmar.

Medlemmar 
Under 2020 fortsatte klubben den starka tillväxt som pågått de senaste åren, och medlemsantalet är vid 
pressläggningen uppe i drygt 6.000 varav ca 375 familjemedlemmar och 75 ungdomsmedlemmar. 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 aktiviteter görs konstant för att 
attrahera 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 
eventavdelning 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 
upphörde vårt rabattavtal som gav medlemmarna förmånlig rabatt vid nybilsköp. Rabattavtalet gäller dock 
fortfarande vid service och köp av delar. 



Övrigt
Klubben har haft digitalt erfarenhetsutbyte med våra nordiska grannklubbar, som främst resulterat i utbyte av 
redaktionellt innehåll i våra respektive klubbtidningar.

Malmö 2021-02-10
Hans Andersson

PS.  Då balans- och resultaträkningen för 2020 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 2021 och Valberedningens förslag.
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