Verksamhetsberättelse för Mölndals Bilsportklubb 2019
5:e verksamhetsåret
Femte verksamhetsåret för Mölndals Bilsportklubb (MBSK), en ung motorklubb som utmärkt
sig som en fullfjädrad tävlingsarrangör. En nationell regularitytävling har arrangerats under
året, där många tävlande tackade för en bra tävling.
Vid verksamhetsårets slut var vi 42 medlemmar.
Vår kassör avled under senare delen av året vilket skapade en stort tomrum.

Ledamöter och möten
Styrelsen har under året bestått av följande: Ordförande Kurt Fredrixon, vice ordförande
Bernt Eriksson, sekreterare Mathias Fredrixon, kassör Gerhard Johansson (tom 2/12),
materialförvaltare/miljöansvarig Martin Mossberg, klubbmästare Alf Claesson, samt övrig
ledamot Olof Lundberg. Styrelsesuppleanter Arne Johansson och Roland Alkvik. Revisorer
Dan Liljendahl, Henrik Krefting, revisors-ersättare Krister Karlsson. Valberedning Olof
Lundberg (sammankallande), Dan Liljendahl och Arne Johansson.
Årsmötet skedde i konferensrummet Spinnaren i Mölndals Folkets Hus, onsdagen den 20
mars kl.18.30. Styrelsen har under kalenderåret 2019 haft 8 protokollförda styrelsemöten
inklusive det konstituerande mötet. Flertalet har avhållits i PRO-lokalen i Mölndal, ett möte
hemma hos familjen Alkvik samt de två senaste i MMK-lokalen.
Det har även varit ett flertal möten i samband med planeringen av årets regularitytävling 8/6
2019.

Regularitytävlingen Mölndalstrippen 8 juni
Tävlingen ingick i Svenska Regularityserien. Samlingsplatsen var förlagd till Hjortgården i
Alingsås, men starten var vid Börjessons Bil ett par hundra meter därifrån. Tävlingsledare
var Kurt Fredrixon och Bernt Eriksson (bitr). Banläggare var Gerhard Johansson och Olof
Lundberg. Banan mätte 18 mil och bestod av 7 regularitysträckor om 8 mil samt 3 förarprov.
Tävlingen samlade 17 ekipage, varav 1 elbil. Några norska ekipage deltog. Asmund Kleve/
Oddvar Moland, Norge och som 2:a kom Kenneth Johansson/Kerstin Johansson, MBSK.
Enbart positiva omdömen från de tävlande. Antal funktionärer var cirka 20 personer.
Börjessons Bil i Alingsås var oss behjälplig med tryck av folders mm, samt publik startplats
utanför Börjessons Bils bilhallar.

Representation
Klubben har varit representerad vid GBFs årsmöte, samt i Bil-O/Regularity-utskottet genom
Bernt Eriksson. Bernt Eriksson och Olof Lundberg har vid flera tillfällen varit ”sakkunniga
konsulter” och medhjälpare inom Regularity-sporten åt andra klubbar.
.

Samarbete med Mölndals Motorklubb
Under året har samarbetet med MMK ökat. Flera MBSK-medlemmar har hjälpt till vid MMKs
arrangemang. MBSK har under hösten haft några sammanträden i MMK-lokalen.

Ekonomi
Ekonomin är god. Resultat- och Balansräkning bifogas separat.

Styrelsens slutord
Vid en tillbakablick kan konstateras att mycket klubbarbete har lagts ned för att vara en bra
tävlingsarrangör – ett av klubbens huvudsyften. Klubbens medlemmar ställer upp mangrant
när det gäller att organisera en tävling, såväl vid genomförandet t ex i funktionerna start / TK
/ mål / sekretariat / servering men också som aktiva tävlande.
Klubben har genom olika aktiviteter fortsatt att bygga upp en god gemenskap, bl a med en
årlig klubbårsfest, som 2019 hölls på restaurang Kråkans Krog i Mölndal .
Styrelsen ser nu fram mot det nya året 2020 med en Regularitytävling i juni, då också även i
år på försök med en särskild elbilsklass.
Fn inget planerat Bilorienteringsarrangemang år 2020.
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