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Protokoll 05/2003
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2003-08-19
KAK:s klubblokal, Blasieholmen.
Närvarande:
Kenneth Karlsson (KKa)
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Lönnmark (JLö)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Monica Lorenz (MLo)
Lars-Åke Lundberg (LÅl)
Janne Ketonen (JKe)
Erik Häggbom (Valberedningen)
Bengt Rosén (BRo)
Frånvarande:
Lennart Olsson (LOl)
Kurt Westberg (KWe)
Thomas Bergelin (TBe)
Bosse Lindman (BLi)
Titti Ågren (TÅg)

§-§ 42-51
§ 42

Öppnande:
Ordförande KKa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 43

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Samt protokoll 03/2003.

§ 44

Skrivelser:
Diverse protokoll från SBF.
SIF adresskontroll. JLö svarar.

§ 45

Ekonomi:
SIF har betalt första delen av bidraget.
Tre klubbar har inte betalt årsavgiften, trots påminnelser!
Rosersbergs 4WD
Stockholm Racing Club
VW Dragracing Klubb.

§ 46

Juridiska:
Håkan Kujahn har blivit invald i juridiskakommittén.
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§ 47
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SGA Rundan:

FOLKRACE: Vi har haft tre tävlingar med många startande. Bla. Hågapokalen med 250 startanden,
som i år gick enligt reglerna. Antalet startanden är på väg uppåt.
KARTING: Körde en tävling i helgen men det var dåligt med tävlande. Det är problem med en
arrangör som kör tävling på en ej godkänd bana. Har inte heller tillstånd från distriktet.
OFFROAD: Det går bra för våra förare, det har varit förare med i VM i Italien. Har också haft besök
från Thailand. Haninge har trailtävling i höst.
RACING: Vikande trend bland startanden. Utom för Östgötaracing som har dubblerat antal startanden
i år, jämfört med tidigare år.
RALLY: Två tävlingar kvar i DM, 18 okt i Örebro och 25 okt Skänninge. I SOSC återstår också två
tävlingar 14 sep Mälaröarna och 21 sep Vallentuna. Har även ett samarbete med Upplands BF i sprint,
kör en tävling den 31 aug i Rasbo tillsammans med UBF. Vi skickar en domare till Valdemarsvik 23
augusti.
RALLYCROSS: Dåligt med kurser för RC, dessutom är det väldigt svårt att hitta kurserna på SBF:s
hemsida. Vi ska försöka att anordna en.
RADIOSTYRD BILSPORT: Skarpnäck har kört SM och RM, OWa har varit domare på SM och EM
tävling under sommaren, SM offroad mätte tankar c.a 70st, 11 av dom var inte enligt reglerna.
Antalet aktiva är ganska statiskt.
VALBEREDNING: Ska ha möte nästa vecka.
UTBILDNING: Skall åka runt till klubbarna tillsammans med SISU. 31 augusti folkracekurs hos
Botkyrka MK. Det är fullt på kursen innan annonsen har kommit ut.
TILLSTÅND: Tävlingarna till nästa år skall vara inne hos HKu senast i slutet av september.
§ 48

Högstadagen:
JLö redogjorde för vad högstgruppen har kommit fram till.
Stånd för alla sportgrenar BRo tar tag i saken.

§ 49

Övrigt:
Kunskapslyftet, funktionärsutbildning för tävlingsledare och domare i vår.
KAK fyller hundra år nästa år, och det är 100 år sedan första tävlingen gick. Planerarett
arrangemang 2 dagar, ena dagen ska det vara ett landsvägslopp med 10 bilar per årtionde som
ska gå Stockholm- Uppsala. Distriktet bör ha tävlingar den helgen om det går 18-19 juni.
SBSF kommer att få ett tält i kungsträdgården.
SGA Gör en lista på sina domare och tekniker och skickar till JLö

§ 50

Nästa möte:
16 september, Bergkällavägen 31 med SGA.

§ 51

Avslutning:
KKa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Janne Lönnmark

Kenneth Karlsson

