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     Surte och Bua 2019-05-14 

Styrelsens verksamhetsberättelse avseende 2018 

Antalet medlemmar under 2018 var ca 350 och det är en stabil nivå i linje med föregående år.  

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda styrelsemöten, varav 2 fysiska möten. Styrelsen har 
arbetat med utveckling av klubbverksamheten och effektivisering och modernisering av medlems-
register och nya medlemskort. Klubben har under 2018 också inlett ett fördjupat samarbete med 
Autoropa AB, som är Sveriges officiella importör av Ferrari.  

Klubben representerades på ordförandekonferensen FOC Meeting 2018 av ordförande Daniel Siitam 
samt Rickard Fritz, som hölls i samband med Finali Mondiali på Monza, Italien. 

Under 2018 har ett stort antal event genomförts i hela vårt land. Aktivitetskalendern har omfattat i 
stort sett någon aktivitet varje vecka under säsongen. Styrelsen noterar med stor glädje en stadigt 
ökande aktivitet ute i regionerna. Klubben har fått ett nytt stort tillskott i form av Region Norrland. 

Klubbens största arrangemang var det nordiska klubbmötet NFOM 2018 som hölls på Bjärehalvön. 
Eventet var mycket uppskattat med ett fabriksbesök hos Koenigsegg och flera vackra bilturer. Vid 
startssamlingen i Ängelholm nådde vi det fantastiska antalet om 130 uppställda bilar. Under 
galamiddagen höll klubben en välgörenhetsauktion till förmån för Astrid Lindgrens Barnsjukhus som 
inbringade 250.000 kr. För genomförandet av detta stora event mottog klubben på FOC-Meeting, i en 
utmanande internationell konkurrens, ett fint 2:a pris i kategorin Bästa arrangemang.  

Styrelsen arrangerade under hösten ett officiellt fabriksbesök hos Ferrari i Maranello inklusive besök 
hos Pagani, Maserati m.m. Totalt 22 medlemmar deltog på denna klubbresa som återgavs i Periodico. 

Klubben har under 2018 utökat utgivningen av klubbens tidning Periodico från två till tre nummer.  
Fler och fler medlemmar har engagerats i arbetet med att bidra med intressanta artiklar och reportage 
till Periodico. Tidningen har breddats avseende det redaktionella materialet och dess layout har upp-
daterats mot ett mer professionellt och dynamiskt utförande. Förändringarna har mottagits mycket väl.  

Klubbens hemsida har uppdaterats med en ökad funktionalitet och layout. Aktiviteter återfinns 
numera i ett kalendarium och de senaste utgåvorna av Periodico samt filmer från både nya och äldre 
event, är nu tillgängliga via hemsidan. 

Slutligen, FOC Team hos Ferrari S.p.a. har uppmärksammat det goda arbete som Ferrari Club Sweden 
som helhet bedriver och det ser klubben som en fin bekräftelse på den inslagna vägen. 
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