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MG Car Club Sweden    
 

Verksamhetsplan 2018  

 

Mål 

De flesta ideella föreningar har en medlemsminskning med ett absolut mål att ligga kvar på 
nuvarande medlemsantal men med ambitionen att öka ytterligare antalet medlemmar. 

Detta gäller även vår klubb med målsättning att bibehålla medlemsantalet. 

Vårt ekonomiska mål skall vara att behålla ett bra eget kapital, dock inte för stort. Detta för 
att kunna täcka bl.a. oförutsedda utgifter, samt göra riktade insatser där så behövs. 

Insatser i stort 

För att kunna nå det här offensiva målet, krävs en genomarbetad och offensiv satsning på 
befintliga medlemmar, samt en fortsättning på nyrekrytering utan centralt utskick men 
genom lokala arbeten inom resp. Centre. 

Befintliga medlemmar 

Vår verksamhet i dag bibehålls som grund. Den har utvecklats de senaste åren, och består 
idag av följande hörnstenar: 

* Tidningen Bulletinen är vår viktigaste resurs. Ny layout är införd samt en ny storlek på 
tidningen. 

* En ny modernare logga har införts vilken skall användas i verksamheten. 

* Våra ca 120-130 bilträffar per år runt om i landet är de centrala träffpunkterna för 
medlemmarna. 

* Svenska MG-mötet (SMGM) är vår enda, och viktiga centrala träff under året. 

* Vår hemsida innebär mer och snabbare information till medlemmarna. Likaså klubbens 
Facebook sida, MG Car Club Sweden. Utöver klubbens egen FB-sida så finns det en 
offentlig öppen grupp som heter MG Sweden. Detta är inte en grupp som klubben står 
bakom och MGCC svarar därför inte heller för riktigheten i de inlägg som görs. 
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* Ett möte med våra modellrepresentanter har genomförts och skall utvärderas. Avsikten 
är att genomföra fler möten där fokus skall vara på att de skall aktiveras vad gäller 
avrapporteringar och medverkande till skrivande till Bulletinen för ökandet av artiklar. 

* Nuvarande Centren skall även under detta verksamhets år genomlysas vad gäller om de 
har rätt geografisk ”gränsdragning”.  Införandet av s.k. Distrikt Leaders skall fortgå. 

* MG Motorsport har lagts i malpåse av klubben, dock har några medlemmar fortsatt i 
liten skala att bedriva bankörningar utan klubbens medverkan förutom att klubben kan 
bistå med material såsom banderoller mm.  

* Vi erbjuder en attraktiv försäkring till våra medlemmar via MHRF. All information runt 
detta återfinns på Hemsidan med en länk till MHRF. 

* Regaliautbudet har utökats och moderniserats. Regalia försäljningen varierar över 
säsongen så en studie skall göras för att undersöka vårt sortiment. Vad gäller kläder så har 
vi etablerat kontakt med MG klubbar i England som använder vår profil. Länk finns på 
Hemsidan till dessa. 

* TeknikForum för tekniska frågor har utvecklats. Forumet kommer att vara föremål för en 
översyn då intresset från medlemmarna har sjunkit. Frågorna från forumet bör även få 
utökat utrymme i Bulletinen. Fler möten med teknik inom Centren bör ordnas både för 
äldre och moderna modeller då dessa har mottagits positivt.  

* Ökad stöttning till Centren har genomförts. Ett mindre grundbelopp utbetalas varje år. 
Ny arbetspärm för Centren o övriga funktionärer är klar. Ekonomisk stöttning för offensiva 
satsningar är möjlig efter ansökan till styrelsen.  

* Verkstäder runt om i landet som kan serva våra MG-bilar finns nu på vår Hemsida att 
ladda ner. 
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Nya/förbättrade aktiviteter 

För att stärka banden med våra existerande medlemmar och dom nya som kommer in, 
behöver vi genomföra följande: 

* Ett nytt Medlemsregister skall införas om ekonomin så tillåter, nuvarande är trögarbetat 
och saknar funktioner som underlättar rapporteringar och framtagande av statistik. Det är 
sårbart p.g.a.att det finns enkom hos registeransvarig, ett nytt system som kan nås av alla 
funktionärer är önskvärt. 

* Jobba vidare med olika försäkringslösningar, samt marknadsföra dessa bättre. Klubben 
skall verka i första hand för att kunna erbjuda egna besiktningspersoner.  

* Ett billigare alternativ vad gäller deltagande på Svenska MG Mötet skall alltid övervägas. 
En aktivitet i form av kulturrunda bör erbjudas för de som så önskar där traktens 
kultursmycken kan beskådas. 

* Ökad insats mot medlemmar med nyare bilar behövs.  

* För att allt detta skall lyckas, krävs att styrelsens medlemmar har mer specifika roller och 
arbetsuppgifter. Styrelsens och Centrerepresentanterna arbete effektiviseras och 
intensifieras genom att vi när ekonomin tillåter, träffas betydligt oftare än tidigare. Fysiska 
styrelse-/funktionärsmöten ger betydligt bättre utfall än telefonmöten.  

Nyrekrytering 

* Rekryteringsdrive till nya MG-ägare kommer att ses över då vi nyligen genomfört en 
sådan. 

* Vid våra träffar (framförallt där vi har publik och/eller deltar med andra klubbar), skall vi 
profilera oss mer professionellt med hjälp av flaggor, banderoller, beachflaggor, 
avspärrningsband, MG-jackor för funktionärerna ex.vis. 

* Vår framtagna Rekryterings broschyr bör vid varje träff eller dylikt delas ut till 
presumtiva medlemmar eller vid andra tillfällen då man möter en icke medlem. 
Broschyren finns även på vår Hemsida. 

Övrig verksamhet 

* Dokumentera samtliga MG-bilar i Sverige, genom att uppgradera vårt register från 
Trafikverket, varje eller vartannat år. Detta ger också grund för nyrekrytering. 


