Stockholms Bilsportförbund
Utskrivet: 2006-09-10

Sidan 1 av 4

Protokoll 06/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGAna
2006-08-15 i Järfälla Motorklubbs
klubbstuga vid kartingbanan i
Järfälla.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Yngve Ekberg (YEk)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Kenneth Norling (KNo)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge (OWa
Kurt Westberg (KWe)
Håkan Kujahn (HKu)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Thomas Bergelin (TBe)
Christer Boo (CBo)
Jenny Gröhn (JGr)
Åke Hansson (ÅHa)
Claes Hoffsten (CHo)
Katja Koho (KKo)
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§ 76

Mötets öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Trevligt att få komma till Järfälla MKs Kartingbana denna kväll då här är full aktivitet
och en klubbtävling pågår. Själva fick vi disponera i ett rum i klubbhuset för vårt
styrelsemöte.
§ 77 Dagordning
Dagordningen godkändes med några tillägg.
§ 78

Protokolljustering
Protokoll nr 5/2006 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.

§ 79

Bestraffningsärende - kallad till förhör
Styrelsen tog del av en redogörelse från en anmäld, som önskat få komma och
muntligt delge sin version av en inträffad incidens vid en kartingtävling i Västerås den
1.6. Juridiska gruppen kommer att behandla ärendet vid sitt nästkommande möte.

§ 80

Ekonomin
JLö lämnade senaste ekonomiska rapporten, som visade att ekonomin är god och
under kontroll. Fortfarande dåligt med ansökningar från klubbarna ang ungdomsstöd.

§ 81

Rapport från Finnkampen
Diskuterade Finnkampen som gick av stapeln den 19 juni på Solvalla. Från
Stockholms-klubbarnas sida deltog ett 75 tal funktionärer. En hel del synpunkter på
arrangemanget framkom och vi kommer att vid snar framtid ha en sittning med
Axelerator för att tillsammans diskutera dessa.

§ 82

Inbjudan - klubbordförande
Då inte heller denna gång kom representant från SSK, beslöts att vi vid nästa möte
inbjuder en annan klubbs ordförande.

§ 83

Hemliga resan
Inbjudan till Hemliga resan har nu skickats ut. Tyvärr visar det sig att det är många
arrangemang just denna helg, men vi hoppas få ihop tillräckligt med anmälningar för
att kunna genomföra resan.

§ 84

Kombinerad kurslördag för klubbar
En kombinerad kurslördag kommer i höst att arrangeras för klubbarna, Denna
kurslördag kommer att vara uppdelad i tre block innehållande bl a: LABC-utbildning,
Bilsport online samt Miljöcertifiering av anläggningen. Miljöcertifieringen är i högsta
grad aktuell för de klubbar som kommer att arrangera VM/EM/SM nästa år.

§ 85

Bordlagt ärende: STBFs aktivitetsplan
STBFs aktivitetsplan bordlades till senare tillfälle.

§ 86 SGA-rundan
Bil-O: Fortfarande sommaruppehåll. DM-regler och ingående tävlingar för 2006 är
utsedda och finns på hemsidan. Första deltävlingen, SM1, körs i Vara den 16.9.
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Crosskart: YEk berättade om tävlingar som körts och kommer att köras både vad
gäller SM samt Sverige Cupen och sprinttävlingar. SM-finalen i Crosskart körs i
Falköping. I september kör man även en backtävling i Lima. Toppen vore om man
nästa år kunde ha SM-finalen på Högsta!
Karting: Rapporterade att nu äntligen har det kommit protokoll från GK-utskottet,
men att frågor återstår betr däckstester, däckavtal m m.
Dragracing: LOl rapporterade från sina hitintills körda tävlingar, som haft ett mycket
stort antal deltagare. Tyvärr blev det litet mindre på sista tävlingen p g a regn. Nu
återstår det på Tullinge tävlingar den 26.8 och 9-10.9.
Tog även upp en incidens som inträffade på Junior-SM där man ändrade i reglerna
under pågående tävling. Denna ändring påverkade SM-listorna. Ordförande lovade ta
upp detta med faddern i DR, Hans Hillebrink.
Rallycross: Rapporterade om tillståndet för den skadade funktionären vid Haninges
RC-tävling tidigare i år. Han är på bättringsvägen men kvarligger fortfarande på
sjukhuset.
I dagsläget arbetas med full energi på tävlingen i den Super Nationella klassen som
kommer att köras den 16.9.
Offroad: KNo rapporterade att man i år kört 8 st tävlingar på Gotland.
Nästkommande vecka kör Haninge och Botkyrka en 3 dagars helg.
I Älvdalen kommer man att senare i höst köra ett Monster race.
Folkrace: KKo hade inlämnat en skriftlig rapport, som bilägges originalprotokollet.
Radiostyrd Bilsport: SGAn rapporterade att man kört 2 tävlingar på Skarpnäck och
att en OR-tävling även kommer att köras där den 9-10.9.
Nere i Staffanstorp i Skåne kördes EM och OWa deltog som domare.
Rally: Nostalgitävlingen Midnattssolsrallyt 27.6 – 1.7 besöktes av JPe. En härlig
vecka med många minnen från gamla tider. Ett stort tack till Helenelunds Rally Team
där JPe fick åka med i deras servicebil.
Besökt Claes Billstam, som tyvärr fått en stroke, och behövdes piggas upp. Den kände
kartläsaren som också var Stockholms första notutbildare.
Besökt den årligen återkommande rallysprinten 29.7 på Åland. SGA Uppland och JPe
hade tankar om en sprintframtid inkluderande C-Ekerösprinten. Vi har dock lagt dessa
planer på is.
Onsdagen den 9.8 arrangerade Stockholm och Uppland en gemensam Tuss-tävling i
Märsta. 22 ekipage besiktades av en grupp från Rasbo och en grupp från Stockholm.
DM Rally Flens MS har ställt in sin tävling 9.9, så nu återstår 2 deltävlingar i årets
DM-serie. Hofors 23.9 och Nora 7.10.
Sprintcupen Återstår 3 deltävlingar. Rasbo 27.8, Mälaröarna 3.9 och Vallentuna 16.9.
JPe ska vara domare på SM-tävlingen Snapphanerallyt 25.8 i Hässleholm.

§ 87

Rapporter och övrigt
Ordföranden rapporterade att han kommer att delta i ordförandekonferensen som äger
rum 15-16 september tillsammans med SBFs ordförande och de andra ordförandena
från resp distrikt.

§ 88

Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 12 september. Plats meddelas i
kallelsen.
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Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett givande möte samt ett speciellt tack till
Lars-Åke för att vi fått tillfälle att vara i klubbens lokaler.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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