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Protokoll 12/2005
fört vid styrelse- och planeringsmöte i
Kvarnbergsskolan, Gustavsberg, den
14 januari 2006
Närvarande:
Janne Hallerstedt, (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Janne Lönnmark (JLö)
Åke Hansson (ÅHa)
Dennis Hartman (DHa)
Christer Boo (CBo)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Kurt Westberg (KWe)
Lennart Olsson (LOl)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Titti Ågren (TÅg)
Orvar Warfvinge (OWa)
Kenta Lundmark (KLu)
Annelie Lundmark (ALu)
Bengt Hedström (BHe)
Ola Hoffsten, Zero Hero § 146
Lars Edvall, SBF § 147
Förhinder:
Erik Häggbom (EHä)
Yngve Ekberg (YEk)
Janne Ketonen (JKe)
Tomas Berglin (TBe)
Bosse Lindman (Bli)
Katja Lundsten (KLu)
Mona Blomgren (MBo)
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§ 136 Öppnande
Ordförande Janne Hallerstedt öppnade dagens möte och önskade samtliga välkomna till dagens
möte.
§ 137 Dagordning
Dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
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§ 138 Protokolljustering
Tidigare styrelseprotokoll nr 11/05 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.
§ 139 Ekonomi
Kassören Janne Lönnmark redovisade ekonomin. Totalt har det under året gått bra. Styrelsen beslöt
att reservera 60.000.- under 3 år för ungdomssatsning samt att vi i år reserverar ytterligare 20.000.- för
profilkläder.
Styrelsen godkände inköp av en lamineringsmaskin och en pappersskärare för utformning av legkort
m m.
Efter att de SGA som var närvarande vid mötet fått sina resultatrapporter, utgick JLö och revisorn CBo
för att tillsammans sätta sig ner med bokslut m m.
§ 140 Ny klubb
Nollåtta MK, med 40 medlemmar, har ansökt om inträde i Svenska Bilsportförbundet.
Stockholms BF har godkänt inträdet och kommer att vidarebefordra ansökan till RF.
§ 141 Ny milersättning
Styrelsen godkände den nya milersättningen 18.-/mil fr o m 2006-01-01.
§ 142 Inbjudan till Västra BFs konferens
En inbjudan till Västra Bilsportförbundets konferens den 18-19 februari i Skövde diskuterades.
Beslöts att ordförande Janne Hallerstedt deltar i konferensen.
§ 143 Västra BFs skrivelse
Togs del av en skrivelse från Västra BF. Beslöts att ta upp densamma vid distriktsmötet i Lund.
§ 144 Årsmötet
Det stundande årsmötet den 16 februari 2006 diskuterades och vad som ska göras ifråga om
handlingar m m. Arbetet med verksamhetsberättelsen pågår i slutskedet.
§ 145 Valberedningen
Valberedningens ordförande avlade rapport om dagsläget.
§ 146 Zero Hero – Ola Hoffsten
Efter en presentation av sig själv övergick Ola H att berätta om verksamheten med Zero Hero och
samarbetet med MHF för att stödja nykterheten vid bilkörningen. Hitintills hade över 12.000 skrivit på
Zero Heros kontrakt att inte köra med sprit i kroppen. Ola önskade förbundets stöd och att vi kunde
bilda en arbetsgrupp som gemensamt jobbar med detta.
Styrelsen tog till sig informationen och uppdrog till SGAna att vid nästa möte komma med idéer hur vi
skulle kunna gå vidare i ärendet. JHa skriver svar till Ola.
§ 147 Anläggningar – Lars Edvall SBF
Lars Edvall hade inbjudits till mötet för att berätta litet om anläggningar inom Stockholms stad. Tyvärr
är bilsporten mycket dåligt representerad när det gäller anläggningar i Stockholm. Han tog även upp
de svårigheter vi har p g a miljöaspekter. Vi måste visa hur viktig vår verksamhet är och att vi finns.
Lämpligt om vi kan utse en representant för bilsporten som är vår talesman. LE tog även upp hur
viktigt det är att man miljöcertificerar de anläggningar som finns. Det behöver inte bli så kostsamt för
klubbarna då man kan söka anläggningsstöd hos RF. Blankett finns på RFs hemsida.
En inventering av våra fasta anläggningar i Stockholm beslöts göras med hjälp av våra SGA.
§ 148 SGA-rundan
Samtliga närvarande SGA lämnade in sina budgetäskanden till kassören,
Rallycross: Inför årets säsong planeras det att köras två stora tävlingar på Högsta-banan nämligen
lördag 10.6 – lilla SM och lördag 16.9 landskamp SF/N/S.
Funktionärsutbildning planeras hållas 14, 21 och 28 februari.
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Racing: TÅg kom med ett förslag till sin ersättare. Fick i uppdrag att kontakta vederbörande.
Dragracing: Informerade om sitt och Kenneth Feldthusen samarbete med bl a Black Race och
dragracingens framtid.
Stockholm har även denna säsong fått tillstånd att köra tävlingar på Tullinge.
Licensutbildning planeras löpande samt även en kurs i Vett och etikett.
Karting: Berättade att man kommer att köra 6 tävlingar på Järfällabanan under säsongen.
Samarbetet med de tre klubbarna Järfälla, Södertälje och 08 kommer även i år att fortsätta och att de
tillsammans kör 5 tävlingar. Vidare ska utbildning för funktionärer och förare att hållas av Järfälla MK.
Radiostyrd: En Vett och etikett-kurs har för funktionärer hållits på Järva Krog. Under året kommer
miljöcertificering av Skarpnäcksbanan att utföras.
Bil-O: SBOK jobbar på att få fler nya medlemmar och kommer att testa några nya idéer. Bl a träff i
Nynäshamn den 1 april. DM-tävlingar inte spikade ännu.
Rally: Prisutdelningsfesten 3 december ihop med Folkrace blev en trevlig tillställning.
TUSS-besiktning i Märsta 6 januari arrangerad av Rasbo MK.
Rally DM-06 Deltävling 1 Vallentuna MK den 7 januari med cirka 60 startande. En fin välarrangerad
vintertävling. Jan Söderberg, MMK, vann totalt.
Sprintcupen startade 8 januari i Vendel - Films MK. Cirka 80 startande.
Kommande: Förarkurs 17 januari i Solna. Teknikerträff i Åkersberga 22 januari. LABC-kurs 25 januari i
Solna.
Rally DM tävling 2 Ludvika MK ”Dan Anderssons minne”.
Sprintcupen deltävling 2 den 19 februari i Skepptuna och deltävling 3 den 5 mars i Östhammar.
Ny förarkurs den 28 februari i Solna. Steg 4-kurs i Rally den 18 mars i Solna. SGA-möte 25-26 mars i
Knivsta.
§ 149 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Jöran Pettersson i Solna måndagen den 30 januari
kl 19.00.
§ 150 Avslutning
Ordföranden överlämnade ett standar och en present till Titti Ågren, som nu beslutat att efter många
år i Stockholms BF och SBF lämna Sverige och flytta hem till Finland igen och önskade henne lycka
till i framtiden.
Ordföranden tackade därefter alla deltagare, som tillsammans bidragit till ett mycket bra och givande
planeringsmöte denna vintriga lördag.
Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén

Janne Hallerstedt
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