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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Årsmöte 2005-02-17
Plats: Bilia, Haga Norra, Matsalen.
Närvarande:
24 st ombud med totalt 44 röster*, SDF-styrelsen, sportgrensansvariga och inbjudna gäster.
Prisutdelningar
Mötet inleddes med att Janne Hallerstedt, ordförande i styrelsen, hälsade alla välkomna till Stockholms
BFs årsmöte denna kalla och snörika vinterkväll samt började med att presentera de närvarande från
styrelsen, Åke Hansson, vice ordförande, Erik Häggbom, kassör, Jöran Pettersson, ledamot och AnneCatherine Rosén, sekreterare. Vidare presenterades de närvarande SGAna – Kurt Westberg BO, Lennart
Olsson DR, Janne Lönnmark FR, Janne Ketonen OR, Titti Ågren RA, Jöran Pettersson RY, Eva Bucht
Tillstånd samt ny SGA i Crosskart Yngve Ekberg.
Janne presenterade sedan Hans Hillebrink från Förbundsstyrelsen tillika Stockholms BFs fadder, som
berättade litet om sin bakgrund och som ny ledamot i Förbundsstyrelsen om arbetet i Förbundsstyrelsen.
Sedan fortsatte Hans med:
Information från SBF:
SBF kommer att satsa stort på olika ungdomsprojekt och försöka få in fler ungdomar i vår verksamhet.
RF har flera projekt på gång. Ett heter ”Unga inspiratörer” och har ett underprojekt för bilsport som heter
”Full fart framåt” riktade till ungdomar mellan 15-25 år. Syftet är att få fler ungdomar i styrelser,
klubbarbete och funktionärer. Förbundsstyrelsen har beslutat att 2 ungdomar blir adjungerade att deltaga
vid sina möten.
Att utskott/distrikt/klubbar/SBFs kansli rekommenderas att starta mentorskap för att göra det lättare för
våra ungdomar att komma in som ledare och funktionärer. Det kommer annars att bli en stor brist på
dessa när ”fyrtiotalisterna” försvinner. Hans H uppmanade klubbarna att ta chansen och vara mentor för
någon av klubbens ungdomar under 25 år.
Utbildningen på RIG (Riksidrottsgymnasiet) kan utnyttjas mer och vi bör hjälpas åt att marknadsföra
detta. Det är en unik möjlighet att samtidigt med gymnasieutbildning få ha inslag av racing i teori och
praktik som en del av skolarbetet.
På kansliet fortgår rationaliseringsarbetet med syfte att få bästa valuta för pengarna. Investeringar har
gjorts i syfte att långsiktigt effektivisera för att nå bättre kostnadseffektivitet.
Handslaget är ett projekt där staten bidrar med mycket stora belopp. För vår del har klubbar och distrikt
möjlighet att söka och dela på 300 tkr under vardera 2005 och 2006. Behöver ni hjälp med idéer eller hur
man fyller i blanketten, kontakta Åsa Gerdes på SBFs kansli.
Under Bilsportforum tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta fram visioner till år 2012. Resultatet kommer
att redovisas i samband med årsmötet.
SMSC (Swedish MotorSport Challange AB) och SBFMSAB (Svenska Bilsportförbundet Motorsport AB) är
aktiebolag som bildats för affärsdrivande grenar av bilsporten. Det är viktigt att sådan verksamhet inte
drivs av den beskattningsbefriade ideella organisationen SBF. Bolagen skall dels vara momsregistrerade
och dels ha vinstsyfte för att vara en bra affärspartner till kundkretsen, som utgörs av företag.
SMSC står för landslaget och knyter samarbetsavtal med företag som vill ha Bilsport som skyltfönster för
sin marknadsföring. SMSC har även en roadshow som fungerar som mötesplats mellan sponsorer och
publik.
MSAB står för mästerskapstävlingar och arbetar mycket med outsourcing av Mästerskapsarrangemang.
Janne tackade Hans för denna information.
Därefter följde prisutdelning av DM-plaketter i Bil-Orientering och Rally.

§1
Mötets öppnande
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade de närvarande klubbarnas representanter, inbjudna gäster och
övriga, välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet öppnades kl. 19.45.
§2
*Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Upprop förrättades och röstlängden fastställdes till 44 röster, fördelade på 17 klubbar.
Ingen reduktion av röster behövdes. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
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§3
Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen.
§4
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§5
Val av ordförande för mötet
Hans Hillebrink, ledamot i Svenska Bilsportförbundets styrelse, valdes att leda dagens förhandlingar.
§6
Val av sekreterare för mötet
Anne-Catherine Rosén valdes till sekreterare för dagens möte.
§7
Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Sune Ohlsson och Björn Jacobsson.
§8
SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2004
Ordföranden gick sida för sida igenom verksamhetsberättelsen, inga justeringar noterades.
Årsmötet godkände förelagd verksamhetsberättelse.
§9
Revisorns berättelse för 2004
SBSF’s revisor, Mats Jägerhult, läste upp berättelsen, som lades till handlingarna,
(bifogas originalprotokollet).
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.
§ 11
Behandling av Förbundsstyrelsens förslag till ändringar av förbundets stadgar
Ändringen avsåg att förbundsmöte skulle hållas vartannat år i stället för som nu varje år.
Stockholms BFs styrelse hade behandlat förslaget och avstyrkt detsamma.
Årsmötet beslöt att avstyrka förslaget.
Från övriga distrikt fanns inga motioner inkomna till SBSF att behandla.
Från distriktets klubbar fanns inga motioner att behandla.
§ 12
Val på ett år av ordföranden i SDF och ordföranden i SDF-styrelsen
Valberedningen föreslog omval av Janne Hallerstedt, Värmdö MK. Inga ytterligare förslag framlades.
Till ordförande i SBSF:s styrelse på ett år omvaldes Janne Hallerstedt.
Janne tackade mötet för fortsatt förtroende.
§ 13
Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
Åke Hansson, RHK, och Anne-Catherine Rosén, Stockholms BK, är avgående ledamöter.
Valberedningen föreslog: Omval av Åke Hansson och Anne-Catherine Rosén.
Inga ytterligare förslag framlades.
Till ledamöter på 2 år omvaldes Åke Hansson och Anne-Catherine Rosén.
§ 14
Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
Mats Jägerhult hade avsagt sig omval som revisor, men efter förfrågan ställde Mats upp som
revisorsuppleant.
Till revisor på ett år valdes Christer Boo, Botkyrka MK, samt Mats Jägerhult, Vallentuna MK, till
revisorsuppleant.
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§ 15
Val av ombud till SBF:s Rådsmöte jämte erforderligt antal suppleanter
Till ordinarie ombud valdes: Janne Hallerstedt, Jöran Pettersson och Anne-Catherine Rosén.
Till suppleanter valdes: Erik Häggbom (1:e) och Eva Bucht (2:e).
§ 16
Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet uppdrog åt den valda styrelsen att utse ombud till Stockholms IF:s förbundsmöte.
§ 17
Val på ett år av ordförande i valberedningen
Bengt Hedström, Stockholms BK, är avgående ordförande.
Mötet föreslog Dennis Hartman, Värmdö MK, till ordförande.
Årsmötet valde Dennis Hartman till ordförande och sammankallande på ett år.
§ 18
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen
Mona Blomgren, KAK Motorsport, och Susanne Lönnmark, Stockholms BK är avgående ledamöter.
Susanne Lönnmark har avböjt omval.
Mötet föreslog omval av Mona Blomgren och nyval av Bengt Hedström, Stockholms BK.
Årsmötet valde till ledamöter på två år Mona Blomgren och Bengt Hedström.
Tord Hammarström, KAK Motorsport, och Gert Eklund, KAK Motorsport, har ett år kvar av
mandatperioden.
§ 19
Fastställande av inkomst- och Utgiftsstat för 2005
Årsmötet fastställde föreslagen Inkomst- och Utgiftsstat (budget) för 2005, (bifogas).
Ingen höjning av klubbarnas medlemsavgifter inför 2005.
§ 20
Fastställande av arbetsplan för 2005
Årsmötet fastställde föreslagen arbetsplan för 2005, (bifogas).
§ 21
Meddelande om dag och plats för Bilsportförbundets Förbundsmöte för år 2004
SBF:s Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 10 april kl 09.00, på Scandic Hotel, Upplands-Väsby.
Hans lämnade sedan över ordet till Janne Hallerstedt som tackade Hans Hillebrink för ett väl och snabbt
genomfört årsmöte, varpå följde utdelning av blommor till mötesordförande och avgående revisorn Mats
Jägerhult, samt tackade speciellt Mats för den tid och kraft han lagt ned i samband med årets revision.
§ 22
Mötets avslutande
Mötet avslutades med att Stockholms BFs ordförande Janne Hallerstedt återigen tackade för visat
förtroende och önskade klubbarna lycka till med kommande säsong.
Mötet avslutades kl. 20.20.
Sekreterare

Ordförande

Anne-Catherine Rosén

Hans Hillebrink

Justeras

Justeras

Björn Jacobsson
Lövbackabacken 1 D
132 39 SALTSJÖ-BOO

Sune Ohlsson
Box 3334
165 21 HÄSSELBY
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