FÖRENINGSSTÄMMAN 2018

Lördagen den 21 april kommer årets föreningsstämma att avhållas på
IKEA Museum på Ikeagatan 5 i Älmhult.
Vi börjar kl. 13.00 med lunch där klubben bjuder på köttbullar med potatis, picklade grönsaker och lingon (om vegetariskt
alternativ önskas meddelas detta i samband med anmälan). 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 fredagen den 6 april. Adressen är kansli@mbks.se. Det går även bra att ringa 0727-349929.

IKEA Museum
IKEA Museum är berättelsen om IKEA.
I dåtid, nutid och framtid. Följ med oss
från starten i Älmhult och vidare ut
i världen. I samband med stämman
finns möjlighet att besöka museet på
egen hand. Det är en härlig nostalgisk
kavalkad av IKEA-klassiker med hög
igenkänningsfaktor.

Styrelsen hälsar alla medlemmar
hjärtligt välkomna!
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Ordningsfrågor

Verksamhetsberättelsen för 2017

Kallelse till styrelsemöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före stämman. Minst två veckor före
stämman skall innehållet i följande handlingar vara tillgängligt för medlemmarna på företagets hemsida och kansli.

Styrelsearbetet

1. Förslag till dagordning
2. Verksamhetsberättelse
3. Resultat- och balansräkning
4. Budget
5. Revisionsberättelse
6. Rapport från verksamhetsgranskaren
7. Valberedningens förslag
8. Ev. stadgeändringsförslag och övriga propositioner samt motioner med styrelsens yttrande
Vid pressläggningen föreligger ännu inte verksamhetsgranskarens rapport. Denna kommer att läggas ut på
klubbens hemsida och finnas tillgänglig vid föreningsstämman. Om någon medlem har speciellt intresse av att
skriftligen ta del av revisionsberättelsen före stämman ombedes vederbörande kontakta kansliet.
Vid ordinarie föreningsstämma skall nedanstående punkter behandlas. Ytterligare punkter kan tas upp på
dagordningen. Endast ärenden på det utsända förslaget till dagordning får tas upp till beslut på stämman.
Diskussionspunkter kan tas upp under ”Övriga frågor”.

Förslag till dagordning
1. 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 dagordning
5. Justering av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse
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 en intern verksamhetsgranskare/-suppleant
16. Tillsättande av valberedning
17. Behandling av förslag från styrelsen (proposition) och från medlemmar (motion)
18. Övriga frågor

Styrelsen har under året bestått av:
Björn Nissen - ordförande
Sven-Åke Nilsson - vice ordförande
Tage Flodman - sekreterare
Jan Söderberg - kanslist
Dan Olshed - klubbinformatör
Andre Odeblom - kassör
L-G Jilnö - evenemangsamordnare
Hans Andersson - suppleant
Rosie Henriksson - suppleant
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Styrelsen har under året hållit fem möten, varav ett varit telefonmöte. Ambitionen har varit att både förnya
klubben genom att lyfta fram genusperspektivet och försöka tillsätta projekt som kan visa på klubbens verksamhet.
Ett av dessa projekt att inköpa en Mercedes C107 i syfte att göra en replika på Björn Waldegårds vinnarbil från
1979. Arbetet fortskrider under innevarande år med sökandet av ett lämpligt objekt.

Regionernas arbete
Mercedes-Benz Klubben Sverige är en entusiastbilklubb 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 2017 varit
inklusive ansvarig:
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 och ordnat
ett drygt 30-tal träffar. Ett axplock av de orter man arrangerat träffar på är Umeå, Sundsvall, Solfjärden, Lomma,
Landskrona, Löddeköpinge, Eksjö, Göteborg, Tjölöholm, Stockholm, Trollhättan, Nyköping, Norrköping, Tullinge
och Kisa.
Dessa träffar har varierat alltifrån enklare s.k. fikaträffar där man träffas ett mindre antal medlemmar för att
prata och titta på varandras bilar och även fika tillsammans, till tematräffar där en utflyktsrunda körts till och från
utflyktsmål. Utflyktsmålen har ofta besökts under ledning av någon form av guidning och visning på slott och
herresäten.
Den största träffen 2017 var Stora Mercedes-Benz Träffen som ordnades på konferenshotellet Aronsborg i Bålsta.
Då detta ligger i region Öst så var det Ulf-Göran Norefors som med sitt kompetenta team höll i arrangörstrådarna.
Det blev en elegant tredagarsträff med 123 anmälda fordon och dryga 200 deltagare som inledde helgen med
en välkomstbuffé på fredagen där medlemmarna kunde språkas vid och lära känna varandra. Lördagen följde
med stora utflyktsturen till bla Skokloster och Sigtuna. 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 Ladislav Kosa. Tidningen har hållit en
för klubbvärlden synnerligen hög kvalitet. Olika temanummer har presenterats såsom firandet av AMG 50 år
och A-klass 20 år, men även en mängd specialreportage så som hela odyséen över W108/109 som för många
representerar det finaste av Mercedes efterkrigsproduktion.

AMG-sektionen
Klubben har under 2017 startat en AMG-sektion under ledning av Svante Lundqvist där man bl.a. firade
50-årsjubileet av AMG i juni 2017 vid en tillställning tillsammans med Mercedes-Benz Sverige, vars samarbete
man även åtnjöt vid anordnandet av en banträff i Falkenberg. Vidare har Svante och hans team rekryterat ett antal
intresserade medlemmar som kommer att fungera som regionala ombud i sektionen. AMG har en inriktning mot
sportigare modeller och är att betrakta som en växande Youngtimer-gren inom klubben.

Media & kommunikation
Klubbens hemsida har under webmaster Bengt G. Lidforss ledning var aktiv med aktuella händelser i MBKS.
Arbetet med att utveckla en hemsideversion för mobiltelefon har även det fortskridit där Bengt kontinuerligt
uppdaterat styrelsen och där vi nu under 2018 kommer att kunna se resultatet av detta arbete. Stefan Viart har
skött Instagram och Lars Gunnarsson är vår Facebook-redaktör. Båda dessa verksamheter har hanterats med
bravur och kraftigt bidragit till klubbens tillväxt.
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Medlemmar
Under 2017 har MBKS fortsatt att växa och är vid pressläggning uppe i drygt 4000 medlemmar. Vi ser även 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 men uppmuntran finns konstant till att möta nya medlemmar över hela landet.

Kontakter med Mercedes-Benz Sverige
Klubben har genom Björn Nissen och Dan Olshed haft kontakt med Mercedes-Benz Sveriges PR- och eventavdelning, och även dess 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.

Övrigt
Klubben har kvar sina utmaningar i att våga utmana bilden av sig själv och våga prova nya mötesformer där
ex stora träffen skulle kunna ersättas av fem regionala träffar, allt i syfte att komma närmare medlemmarna.
Feedback, synpunkter och frågor till styrelsen och klubbens funktionärer välkomnas!
Malmö 2018-02-04
Björn Nissen
PS. Då balans- och resultaträkningen för 2017 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. stadgeändringsförslag och övriga propositioner samt motioner med styrelsens yttrande över
dessa senast två veckor före Föreningsstämman. Detta gäller även budgeten för 2018 och Valberedningens förslag.
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