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Verksamhet 2021
Styrelsen

• Vid årets slut hade JVBK totalt 1396 medlemmar (en ökning med 61)
– mer än var hundrade jämte är med i klubben!!!

• Föreningens ekonomi är fortsa  god och trots bristen på 
evenemangsintäkter redovisar klubben e  översko

• Som enda bilklubb i Sverige beviljades JVBK e  särskilt (corona-be ngat) 
stöd ll ideella kulturarvsverksamheter från Riksan kvarieämbetet
Medlen ingår inte i 2021 års resultat, utan är balanserade för a  stärka 
klubbens insatser gällande det rullande kulturarvet 2022

• Klubbens enda kvarvarande fordon, den så kallade bokbussen, har 
underhållits och också visats upp



Verksamhet 2021
Evenemangskommi én

När pandemirestriktionerna lättades kunde evenemangskommittén, 
tillsammans med duktiga funktionärer och samarbetspartners, 
genomföra några av årets planerade aktiviteter

Onsdagsträffarna med fikautflykt genomfördes från juli till 

september

 klubben kunde genomföra Damrally i augusti

 Höstrally kördes i september, med rekordmånga deltagare 

Måndagsträffar har hållits i klubblokalen från oktober till årets slut 

All övrig planerad verksamhet ställdes in på grund av coronapandemin



Verksamhet 2021
Redak onskommi én

• Redak onskommi én har planenligt producerat fyra nummer av 
klubb dningen Backspegeln

• Innehållet har breddats för a  belysa en större del av 
fordonshobbyn

• Tidningen har få  beröm för det skri liga innehållet, för layouten 
och för bilderna

• Bibliotek i länet har uppmärksammat dningen och införlivat den i 
si  utbud av dskri er



Bokslut 2021 (2020)

Intäkter 424 907 kr (400 461)

Kostnader - 391 659 kr (- 439 187)

Resultat 33 248 kr(- 38 726)

Styrelsen föreslår a  det posi va resultatet
läggs ll det egna kapitalet (balanseras i ny räkning)

Eget kapital 490 423 kr (457 175)



Bokslut 2021 (2020)

Medlemsavgi er 367 500 kr (359 100)

Försäljning 495 kr (400)

Bilje ntäkter 0 kr (0)

Deltagaravgi er 31 900 kr(17 800)

Sponsring 0 kr (0)

Adm. ersä ning 22 012 kr(23 161)

Hyresintäkter 3 000 kr (0)

Intäkter



Redak on (Backspegeln) 177 882 kr (185 238)

Gemensamt 175 231 kr (184 431)
(Styrelse, klubblokal, utskick, hemsida
medlemsavgi  MHRF, årsmöteskostnader mm)

Evenemang och Rally 33 024 kr(49 363)

Fordon 5 522 kr (20 155)

Kostnader

Bokslut 2021 (2020)





Budget 2022 (2021)

Medlemsavgi er 367 000 kr (359 000)

Bilje ntäkter 170 000 kr ( 0 )

Försäljning 73 500 kr (26 000)

Deltagaravgi er 71 000 kr (36 000)

Sponsring 22 000 kr ( 0 )

Adm. ersä ning 16 500 kr (23 000)

Hyresintäkter 18 000 kr (10 000)

Offentliga stöd o övr. bidrag 98 000 kr  ( 0 )

SUMMA 836 000 kr (454 000)

Intäkter



Budget 2022 (2021)

Evenemang och Rally 398 000 kr (69 700)

Redak on (Backspegeln) 210 000 kr (190 000)

Gemensamt 219 500 kr (184 300)
Styrelse (32), klubblokal (58), programvaror (15)
MHRF (42),  utskick (14), hemsida (20), årsmötes-
kostnader, avskrivningar (9), mm

Fordon 8 500 kr (10 000)

SUMMA 836 000 kr (454 000)

Kostnader



Medlemsavgi  2023 

Oförändrade medlemsavgi er
• Ordniarie medlem 300 kr
• Familjemedlem 100 kr

•Ingen inträdesavgi



Arvoden 2022

Oförändrat
• Inga arvoden
• Endast ersä ning för utlägg



Av styrelsen hänskjutna frågor

§ 4 Medlemskap
 

JVBK kan utnämna person som gjort sig synnerligen förtjänt därav ll hedersmedlem. 
Hedersmedlem erlägger inga medlemsavgi er.
 
Styrelsens förslag:  A  ta bort de a avsni  ur stadgarna. Det finns inga kriterier och föreningen har 
vuxit och blivit så stor a  det är svårt a  se vad varje medlem åstadkommit för klubben.  Är man 
inte vaksam kan de a bli en godtycklig utnämning!
 
Medlemsavgi  ska vara betald före mars månads utgång.
 
Styrelsens förslag: Styrelsen anser a  medlemsavgi en bör vara erlagd senast den sista februari. 
Inbetalningskortet kommer cirka 20/12 så man har ha  god d a  betala. Om man inte erlagt sin 
medlemsavgi  när det är årsmöte så har man inte rä  a  delta i eventuella omröstningar för då ses 
man som icke medlem. Årsmötet hålls i vanliga fall senare delen av februari.

Stadgeändring (beslutad vid årsmötet 2021) 



Svenska Jaguarklubbens sommarmöte 11-14 augus  2022



Svenska Jaguarklubbens sommarmöte 11-14 augus  2022

Arrangörsgruppen i Östersund
Maria Bogren, Åke Jämtsäter, Pererik Linde, Arne Nilsson och Kjell Persson

Funk onärer ll rally
Pererik Linde
pererik.linde@gmail.com
073-802 21 68

Funk onärer övrigt
Maria Bogren
jaguarmaria1965@gmail.com
070-535 64 42


