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Protokoll 10/2005
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2005-11-15
på Bengt Roséns arbetsplats, AVL,
Jordbro.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Janne Lönnmark (JLö)
Åke Hansson (ÅHa)
Erik Häggbom (EHä)
Christer Boo (CBo), §§ 114-121
Tomas Bergelin (TBe)
Eva Bucht (EBu)
Yngve Ekberg (YEk)
Janne Ketonen (JKe)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Lelle Olsson (LOl)
Bengt Rosén (BRo)
Orvar Warfvinge (OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Bosse Lindman (Bli)
Kenta Lundmark (KLu)
Titti Ågren (TÅg)

§§ 114 - 124
§ 114 Öppnande
§ 115 Dagordning
§ 116 Protokolljustering
§ 117 Ekonomi
§ 118 Tussbesiktning
§ 119 Skrivelse
§ 120 Bilsportmässan
§ 121 Planeringsmöte
§ 122 SGA-rundan
§ 123 Nästa möte
§ 124 Avslutning
§ 114 Öppnande
Ordförande Janne Hallerstedt öppnade dagens möte och önskade även vår revisor Christer Boo
välkommen till dagens möte.
§ 115 Dagordning
Dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
§ 116 Protokolljustering
Tidigare styrelseprotokoll nr 09/05 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 117 Ekonomi
Kassören Janne Lönnmark redovisade ekonomin med en balans- och resultatrapport fram till dagens
datum. Konstaterades att ekonomin är fortfarande är god. EHä och JLö hade träffats den 25.10 och
EHä hade i stort överlämnat det sista som saknades till JLö.
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Revisorn gav en del råd och förslag vid ev överskott. Satsning på funktionärer och ungdomar är en
viktig bit. Beslöts ta beslut på åtgärder vid nästkommande möte den 13.12.
Beslöts även inhämta offerter på nya kuvert (påsar), tröjor och tygmärken.
§ 118 Tussbesiktning
Beslöts att i fortsättningen kommer en TUSS-besiktning i rally i Stockholm att kosta 100.-.
§ 119 Skrivelser
En inbjudan till Bilsportkonferens Syd i Lund den 28-29 januari 2006 hade kommit. Beslöts att de tre
förbundsdelegaterna (ordförande, vice ordförande och sekreteraren) deltar i denna konferens.
ACR anmäler och beställer tågbiljetter till konferensen.
§ 120 Bilsportmässan
Yngve Ekberg rapporterade från Mässgruppens arbete med vår monter och dess innehåll inför
Bilsportmässan den 25-27.11. Vi kommer att ha Karting och Crosskart representerade samt även Zero
Hero (MHF- Ungdom).
§ 121 Planeringsmöte
Planeringsmötet med styrelse/SGA kommer att hållas lördagen den 14 januari 2006 i
Kvarnbergsskolan, Gustavsberg. Vi avslutar mötet med en gemensam måltid.
§ 122 SGA-rundan
BIL-O: Årets DM-serie i Bil-O är nu avslutad. Distriktsmästare blev Leif Lindberg, Huddinge, förare,
och vår SGA i Bil-O Kurt Westberg, Södertörns BOK, kartläsare. Vi gratulerar så hjärtligt!
CROSSKART: Diskuterades möjligheterna till träning/uppvisning på Högstabanan, som i första hand
måste besiktas även för Crosskart. Informerades att man inbjudits för körning/träning på Tickstabanan
i Rö. YEk berättade vidare om vår monter på Bilsportmässan, där det även kommer att finnas ett antal
ungdomar som kommer att berätta mer om Crosskart.
HISTORISKA: Rapport från konferensen i Knivsta med Tekniska kommittén, där bl a den nye
tekniske chefen på SBF presenterades. Den 19 november träff med distriktsteknikerna i Skänninge
där bl a nya regler kommer att tas upp.
RALLY: Kommande: Tuss-besiktning, Solna, den 17 nov. Förar/kartläsarkurs, Solna, den 22 nov.
Prisutdelningsfest den 3 dec i Nacka. Festen arrangeras med Folkrace och alla är välkomna.
Har varit: SGA Rally varit på SM-arrangörsmöte i Knivsta 22-23 oktober i egenskap av
förbundsdomare 2006. DM-finalen den 22 okt körd. Kjell Sandberg, Haninge MK, vann DM-titeln i
4WD och Magnus Wallén, Vallentuna MK, vann DM titeln i 2WD. Den 31 oktober möte i Uppsala ang
vår gemensamma sprintcup 2006. Den 3 nov förarmöte i Vallentuna Gymnasium. Där diskuterades
bland mycket annat nästa års DM-serie. Helgen 12-13 nov var SGA på ett intressant möte med
Rallyutskottet i Knivsta.
Rally Framtid: Ett nytt framtida samarbete har dragits igång mellan Stockholm, Uppland och Nedre
Norra. Både när det gäller DM och kurser. Fortsättning följer under året.
FOLKRACE: Det har varit två tävlingar i distriktet. MK Speed körde den 15 oktober. Det var trevligt
och bra som ”vanligt”. Den sista tävlingen för året var Halloween race den 5 november hos Haninge
MK. Tyvärr en massa gnäll från förarna – varför kan man undra? P g a dåligt väder och dimma drog
tävlingen ut på tiden och det blev nästan mörkt innan finalerna var körda.
Årets prisutdelningsfest är den 3 december tillsammans med Rally.
UTBILDNING: Rapporterades att en teknikerutbildning 3 o 4 kommer att arrangeras i början av
december.
OFF ROAD: Info från ett seminarie i Globen där man diskuterat burar, hjälmar och regler. Vidare fick
vi en rapport från Monsterracet och helgen i Globen. För övrigt hade man svårt att få marktillstånd för
vissa klasser och det är bekymmersamt för verksamheten i Stockholm. En trevlig nyhet är att Eva
Larsson, Botkyrka MK, är nyinvald i SBFs OR-utskott.
KARTING: Rapport från SGA-möte i Knivsta. Där presenterades bl a ett helt nytt Kartingutskott.
Vidare är planerat att Järfälla MK ska vara arrangör av kartingtävlingen som kommer att hållas på
Globen under Stockholm Motorsport Games den 18-19 februari 2006, men att banan måste besiktas
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och godkännas först. En rapport hade inkommit att 08-Gokartklubb hade kört KM på Öswe Ring, som
fortfarande saknar godkänd banlicens. JHa tillskriver klubben för yttrande.
RADIOSTYRD BILSPORT: Kommande helg kommer CL-kurs och RB-konferens att äga rum på
Scandic Hotel, Upplands-Väsby. Där utdelas även årets SM-medaljer i Radiostyrd Bilsport.
DRAGRACING: Diskuterades konbana i DR och hastigheten vid dessa tävlingar. Vidare rapport om
DR-verksamheten och att en hel del DR-ungdomar kommer att vara representerade vid Bilsportforum.
Styrelsen kommer även att under denna helg träffa DR-faddern och DR-utskottet.
SÄKERHET: Rapport från SGA-möte i Knivsta, där man bl a hade ett givande grupparbete om olika
olycksrisker. Det framkom synpunkter om säkerheten i folkracebilarna, som många gånger är för
rostiga och vissa besiktningsmän för godtyckliga.
§ 123 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 13 december hemma hos Janne Lönnmark.

§ 124 Avslutning
Ordföranden tackade Bengt Rosén för att vi fått vara på hans trevliga arbetsplats och för ett som
vanligt givande möte.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén

Janne Hallerstedt
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