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Protokoll 02/2005
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2005-03-15
Bilsportens hus, Bredden
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Åke Hansson (ÅHa)
Jöran Pettersson (JPn)
Erik Häggbom (EHä)
Eva Bucht (EBu)
Yngve Ekberg (YEk)
Bengt Hedström (BHe)
Kenta Lundmark (KLu)
Janne Lönnmark (JLö)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Bengt Rosén (BRo)
Titti Ågren (TÅg)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Tomas Bergelin (TBe)
Janne Ketonen (JKe)
Bosse Lindman (BLi)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
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§ 20

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

§ 21

Dagordning:
Dagordningen godkändes med några tillägg.
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Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 23

Skrivelser
- Ny klubb
SBF meddelat att RF godkänt inval av Stockholm Banracingklubb.
JHa tillskriver den nya klubben och önskar de välkomna i Stockholms BF.
- Resekostnader vid SGA-, Homologeringsbesiktnings- och
Reg.besiktningsträffar för år 2005.
Förbundsstyrelsen har ändrat sitt tidigare beslut och vid möte 0502 beslutat att
resekostnader för en SGA-träff per år och utskott bekostas av SBF. Detsamma
gäller även för en träff med regbesiktningsmännen resp en träff med homologeringsbesiktningsmännen.
- Stockholms Idrottsförbund – DF-stämma 14 april
Stockholms BF har en delegat vid stämman och Erik Häggbom blir då vår
representant. ACR ombesörjer anmälan.

§ 24

Ekonomi
EHä meddelade att nu var, efter en hel del oklarheter, siffrorna för år 2004 avstämda
och klara.
EHä kommer i fortsättningen att ha en avstämning med revisorn varje kvartal och vid
varje styrelsemöte kommer de senaste ekonomihandlingarna att redovisas och
budgeten uppföljas. Även resp SGA kommer att få kvartalsbesked.
Beslöts även att samtliga SGA skall innan man deltar i SGA-träff eller annan kurs
meddela EHä sitt deltagande. Vidare gjordes en påminnelse om att inlämna kvitton
och reseräkningar så snart som möjligt efter avslutad kurs eller utlägg. Efter tre
månader förfaller desamma.

§ 25 Ny milersättning
Styrelsen beslöt att fr o m 2005-01-01 följa den nya milersättningen, som är 17.-/mil.
EHä fick i uppdrag att justera ”den ekonomiska lathunden” för 2005.
§ 26

Ny broschyr
Man diskuterade vilken typ av ny broschyr som skulle framtas och beslöt att inhämta
de närvarande SGAnas synpunkter och idéer. EBu lovade att hjälpa till vid
utformningen av densamma. Bordlägges till nästa möte.

§ 27

Adresslista 2005
Den tidigare Adresslistan skickades runt bland deltagarna för ev. komplettering
eller ändring. ACR sammanställer och skickar ut ny Adresslista för 2005 .

§ 28

Hemlig aktivitetsdag
Styrelsen planerar att tillsammans med SGAna samt helst två representanter från varje
klubb (varav helst en ungdom) göra en hemlig aktivitet lördagen den 18 juni.
Detta bl a för att öka vi-känslan och ha en trevlig dag tillsammans i bilsportens tecken.
Boka redan nu den 18 juni, mer info kommer.
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Förbundsmötet
JHa informerade om det kommande förbundsmötet, som äger rum söndagen den 10
april 2005 och om Stockholms uppfattning inför mötet.

§ 30 SGA-rundan
Bil-O: KWe upplyste bl a om att första tävlingen denna säsong körs i Enköping den 16 april.
CROSSKART: YEk berättade litet om tävlingarna för Crosskart inför säsongen och om de
långa avstånden mellan banorna. De flesta tävlingarna äger rum i Mellansverige. NM körs i
Flisa, Norge den 30.juli. I Stockholm har vi hitintills inte så många förare, men ett sätt att
locka till sig fler intresserade vore kanske att visa upp crosskart vid andra bilsportarrangemang t ex på Högsta banan.
DRAGRACING: LOl berättade att SM-tävling i Competition kommer att köras på Tullinge
den 12-14.8. Vidare kommer ca 10 ytterligare tävlingar att köras på Tullinge i år. En SGAträff är planerad i Knivsta 16-17 april. LOl informerade vidare om Blackrace och om
svårigheterna med myndigheterna för tillstånd.
FOLKRACE: JLö berättade om vad som tidigare under året hänt, bl a en CL-kurs för domare
tillsammans med Uppland och Södermanland genomfördes den 2.2. Den 15.2 hölls ett
tävlingsledarmöte och den 13.3 säsongsupptaktsträff med tävlingsledarna och domarna.
Kommande arrangemang: den 19.3 körs första tävlingen i Stockholmsserien - Botkyrka MK.
Nästa tävling den 23.4 - MK Speed. Den 20.3 är det SGA-träff i Knivsta.
Vidare den 15 januari gjordes en Tvinspelning med titan, för Mera Motor TV4+.
RACING: TÅg informerade om sitt deltagande i Västra BFs konferens i Skövde, vilken hon
tyckte var mycket intressant och givande. Vidare berättade hon att Stockholms BF haft en
deltagare i SM i Isracing i år nämligen Fredrik Skoghag. TÅg berättade att SSK planerar att
köra även långlopp kommande säsong.
RALLY: JPe informerade om DM-serien att endast en tävling kunnat genomföras och det var
Dan Anderssons Minne som kördes den 29.1. Vintersäsongen är nu avslutad. SGA-rally möte
i Knivsta den 19-20.3. JPe deltar.
Rallymöte i Haninge MKs klubblokal planerad den 31.3.
Kommande arrangemang: DM-deltävling 2 körs den 16.4 – Rally Gotland, där domare,
teknisk kontrollant och teknisk chef kommer från Stockholms BF.
DM-deltävling 3 körs 7.5 – SMK Södermanland, Eskilstuna.
Sprintcupen: Deltävling 2 den 24.4 – Mälaröarnas MK
Deltävling 3 den 8.5 – Enköpings MK
RALLYCROSS: KLu meddelade att den 11 april kommer det att hållas utbildning i Haninge
MKs lokal på Högsta. Vidare kommer en tävling i Svealandscupen att äga rum 13-14.8 på
Högsta. Synpunkter framkom också om de dyra avgifterna för förarna.
RADIOSTYRD BILSPORT: OWa informerade att han varit på SISU-kurs i Växjö. Vidare
att EM-tävlingen även i år kommer att köras i Göteborg.
TILLSTÅND: EBu meddelade att 4 tillstånd hitintills utfärdats och att säsongen verkade vara
så smått på gång.
UTBILDNING: BRo meddelade att han haft en FR-utbildning där även 12 juniorer deltog.
Önskemål från juniorer finns att de även vill köra Rally. Då finns det Ungdomsrally – 16 år,
där man har en kartläsare med handledarutbildning. Junioren går en steg 1-kurs och gör ett
praktiskt körprov.
BRo upplyste att alla kurser måste meddelas till den utbildningsansvarige så han har
kännedom när och var dessa kommer att hållas.
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§ 31

Nästa möte:
Nästa möte äger rum tisdagen den 19 april kl 18.00 för styrelsen och (OBS! ny tid) kl
19.30 för SGAna.
Plats kommer att meddelas i kallelsen.

§ 32

Avslutning
Efter att tillsammans tittat på videoinspelningen av folkraceinslaget i Mera Motor
TV4+ från den 1.3, avslutade JHa mötet och tackade för ett trevligt och innehållsrikt
möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

