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Föreningens natur och ändamål
Jemtlands Veteranbilklubb, JVBK, är en sammanslutning av personer intresserade
av fordons historia och deras utveckling i Jämtlands län. Klubben bildades 1970 och
är en ideell sammanslutning, utan egna ekonomiska intressen. I en kulturbevarandel
anda skall klubben främja intresset för tekniskt och historiskt intressanta fordon, vara
ett forum för utbyte av information mellan medlemmarna, tillvarata och bevara
kunskap inom veteranfordonshobbyn samt skapa förståelse och goodwill for
klubbens verksamhet.
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Kommitt6er och övriga ansvariga
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Medlemmar
Vid årets slut hade JVBK totalt 1327 medlemmar, fördelade pä 1147 ordinarie medlemmar,
175 familjemedlemmar och 5 hedersmedlemmar. Det innebär en ökning med 44
medlemmar, jämfört med 2018. Medlemsavgiften uppgick till 300 kronor för ordinarie medlem
och 100 kronor för familjemedlem.

Verksamhet

Under verksamhetsåret 2019, har styrelsen haft sju styrelsesamamnträden.
I februari hölls årsmöte förlagt på Kronan, Teknikland.
Under 2019 har JVBK genomfort marknad, rallyn, fikaträffar och måndagsträffar i

klubblokalen samt tidningsproduktion.

Springmeet är den aktivitet som bör nämnas särskilt och som fortsätter att växa. 2019
besökte 8500 personer evenemanget och nära 2000 fordon ställdes ut. Springmeet
genomförs i samarbete med SHRA-Östersund.

Onsdagsträffarna är fortsatt välbesökta och toppnoteringen under 2019 var 226 fordon på
samma kvall. Klubben har haft närmare 200 personer som arbetat som funktionärer på
klubbens olika arrangemang. Vi har även haft olika samarbetsparters för att genomföra
klubbens olika rallyn. JVBK genomförde en veteranmopedträff i juni och drygt 100 mopeder
deltog.
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Evenemangskommitt6n

Genomförda aktiviteter:
16 februari Tjälasvängen
15 april Mekonomenkväll
4 maj Veteranbesiktningsdag
A maj-ZS september 21 onsdagsfikaträffar
18 maj SPringmeet
l juni VeteranmoPedträff
6 juni tVlotorhistoriskadagen, Hackås
17 augusti Damrally & funtionärsmiddag
21 september HöstrallY
2 oktober ltrlekonomenkväll
5 oktober lnomhusmarknad
14 december Luciacruising

Klubblokalen har varit öppen 27 måndagar under 2019.

Kommittön är tacksam och glad att så många hjälper till som funktionärer, utan dem skulle

inte klubben kunna bedriva evenemang. Det är också glädjande att så många besökare
kommer på klubbens olika evenemang.

Fordonskommitt6n
2019 blev ett omvälvande år för de som jobbat med klubbens fordon. Styrelsen hade ett
uppdrag att hitta långsiktiga lösningar för dessa och vi nådde så småningom olika lösningar

som diskuterades på ett medlemsmöte den 17 september- Mötet ställde sig nästan mangrant
bakom de förslag som arbetats fram och dessa var följande:

o Simcan blir kvar på Teknikland och tas om hand av den organisationen-
o Lastbilen har överlåtits till Curt Sillström som därmed åtagit sig att underhålla och

renovera den efter behov.
o Tre postbussar med en släpvagn samt husvagnen har överlåtits till organisationen

Brattbytorpet på liknande villkor som ställts mot Curt Sillström. JVBK är också
medlem i organisationen Brattbytorpet.

o I villkoren för samtliga fordon ingår en återköpsklausul om en eventuell avyttring för
de nya ägarna blir aktuell.

o Den s k Bokbussen behålls i klubben och har nu garagerats nära Östersund och den
tar vi fortsatt ansvar för och ambitionen från styrelsen är att den används i större
utsträckning än tidigare för våra egna evenemang eller på annat sätt kommer till
medlemmarnas nytta.

Redaktionskommitt6n
Under 2019 har Backspegeln kommit ut itre nummer med 36 sidor och ett nummer med 40
sidor. Redaktionen arbetar för en tidning som ska innehålla något for alla medlemmar i

klubben. Medlemmarna har olika intressen och ålder så det är en grannlaga uppgift. Det är
också viktigt att Veteranfordonshobbyn synliggörs då antalet aktiva och klubbmedlemmar
ständigt ökar.

Webbansvarig
Syftet med JVBKs hemsida är att tillhandahålla aktuell information till klubbens medlemmar,
och informera om klubben och klubbens verksamhet till allmänheten.
Webansvarig har under året varit Hans Sundkvist.
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Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Arets överskott uppgår till 94 930 kronor, vilket är 6 865 kronor
bättre än 2018. Styrelsen föreslår att årets resultat läggs till det egna kapitalet, vilket därmed
uppgår till 495 902 kronor.

Resultaträkning (sek)

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter
Biljettintäkter

Sponsring o övriga bidrag

Försäljning av varor o tjänster
Adm. ersättning från försäkringsbolag
Hyresintäkter

SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Varor, priser och tävlingsvinster
Färdiglagad mat och livsmedel
Underhållning, uppträdanden
Förändring av lager
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier o arbetskläder
Programvaror
Fordonskostnader
Rese- o omkostn.ersättningar
Annonser, mässor o övrig PR
Tryck och layout, Backspegeln
Representation

Arsmöteskostnader (fika o tryck)
Funktionärsfest
Kontorsmtrl, trycksaker, klubbprylar
Telefoni, Data och Post
Företagsförsäkring
Bankkostnader
Föreningsavgifter

Medlemsformån - besiktning
Licens- och tillsynsavgifter
Tidskrifter
Medlemskort, utskick
Revision
Övrigt
Avskrivningar
SUMMA KOSTNADER
Aners RESULTAT

Budget 2019 Bokslut 2019 Bokslut 2018

350 000 356 550 346 795

50 000 70 665 59 070

1 50 000 174 771 178 873

20 000 22400 20 070

42 000 175 526 54 199

20 000 20 000 20 180

12 000 11 200 164

644 000 830 712 679 351

-12 000 -55 644 -28 250

-70 000 -65 953 -62 867

-8 000 -45 646 -2 300

-4 446 4 035

-87 000 -89 276 -82 018

-18 054 -17 956
-13 000 -14 229 -12 583

-1 7 000 -4123 -4 959

-23 000 -21801 -28 582

-48 000 -22 977 -30 9BB

-1 70 000 -165121 -167 302

-18 000 -17 746 -34 726

-5 000 -6 200 -3 800

-1 5 000 -38 685

-16 000 -5 223 -13 919

-16 800 -25 685 -17 738

-2100 -2 317 -2 025

-6 000 -6 047 -6 572

-33 000 -41 356 -32 434

-6 000 -2 650 -4 050

-12700 -30 803 -12 076
-2 000 -4137 -859

-15 000 -19 543 -1s 409

-7 000
-19 400 -4167 -463
-16 000 -17 413 -15 444

-644 000 -735782 -591 286
0 94 930 88 065
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Balansräkning (sek)

TILLGANGAR

lvlateriel la anläqon inqstillgånqar

lnventarier

Ackumulerade avskrivningar

Finansiella anlä ninqstillqånqar

Andelar och värdepapper

Varulaqer mm

Lager av handelsvaror

Kortfristi ga ford ri nqa r

Kundfordringar

Förutbetalda kostnader o upplupna
intäkter

Övriqa omsättninqstillgånoar

Kassa och bank

SUMMA TTLLGANGAR

SKULDER

Eqet kapital

Eget kapital

Arets resultat

Kortfristiqa skulder

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader o forutbetalda
intäkter

SUMMA SKULDER
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2019-01-01 Förändring 2019-12-31

102797 102797

-25 623 -17 423 -43 446

5 000 -2 500 2 500

27 185 -4 046 23 139

0 25 000 25 000

1s 587 2 198 17 785

314 592 260 875 575 467

439 538 264 104 703 642

-400 971 -400 971

-94 930 -94 930

-4 630 -63 051 -67 681

-33 937 -89 863 -140 060

-439 538 -264104 -743 642
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Styrelsens slutord

Styrelsen vill tacka alla medlemmar for ett fantastiskt verksamhetsår. Vi har
gemensamt under året genomfört fler aktiviteter än någonsin och intresset för våra
äldre fordon ökar oavbrutet. Klubbens tidning Backspegeln har rönt stor
uppmärksamhet, även utanför länets gränser.

Vi är tacksamma för det fortroende som medlemmarna visat oss. [Vler än var
hundrade jämte är medlem och antalet ökar, Det är en trend som går tvärt emot det
många föreningar i Sverige upplever. Våra samarbetspartners och sponsorer har
varit starkt bidragande till genomforandet av ett flertal aktiviteter.

Östersun d 2020-01-29
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