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PROTOKOLL 02/2009
fört vid styrelsemöte tisdagen den
10 mars 2009 i Lönnmarks lokal,
Tyresö

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Thomas Bergelin
Yngve Ekberg
Lars-Åke Lundberg
Susanne Lönnmark
Bosse Svensson
Kurt Westberg
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 14

Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 15

Dagordning
Dagordningen godkändes.
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§ 16

Protokollsjustering
Protokoll nr 01/2009 godkändes och lades till handlingarna.

§ 17

Ekonomi – tillståndsavgifter
Kassören presenterade det senaste utfallet. Då det nya verksamhetsåret just börjat har
det ännu inte hänt så mycket.
Därefter gick man igenom tillståndsavgifterna för 2009. En del prisjusteringar har
gjorts i jämförelse med år 2008. Tillkommit har tillståndsavgift för Uthållighetstävling. Den reviderade listan för 2009 läggs nu ut på hemsidan.

§ 18

Rapport från årsmötet
Ordföranden gav en rapport från årsmötet och hälsade Kenta Lundmark välkommen
i Styrelsen.

§ 19

Motion nr 2 – Fortbildning för resp funktionärslicens
Motion nr 2, som godkändes under årsmötet och därefter insändes till förbundet har
inkommit för sent för att bli behandlad vid förbundsårsmötet 2009. Frågeställningen
har istället behandlats vid förbundsstyrelsens senaste möte den 6 mars och man har
beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som får uppdraget att se över förbundets regler vad
avser utbildningskrav. Haninge MK har den 12 mars beslutat att dra tillbaka motionen,
då den har uppmärksammats på ett tillfredsställande sätt av SBFs förbundsstyrelse.

§ 20

Mötesdagar 2009
Samtliga planerade styrelsemöten för arbetsåret 2009 är klara och finns i
Aktivitetsplan 2009.

§ 21

Adresslista för nya medarbetare
En ny adresslista för 2009 är under bearbetning och kommer att skickas ut till samtliga
SGA och styrelsemedlemmar.

§ 22

Profilkläder
Beslöts att göra en inventering av innevarande lager av profilkläder och att det f n inte
är aktuellt att beställa några nya.

§ 23

Brev från MK Speed ang regeländring i Folkrace i Stockholmsserien
Överlämnas till FR-SGA Erik Lindholm att på bästa sätt lösa detta.

§ 24

CL- och SGA-kurser Quality Hotel, Arlandastad
Från förbundet har det gått ut deltagarlistor vilka från resp distrikt som har anmält sig
till de olika SGA-mötena.

§ 25

Förbundsårsmötet
Årets förbundsårsmöte kommer att äga rum söndagen den 5 april på Quality Hotel,
Arlandastad. Ordinarie ledamöter är Janne Hallerstedt, Jöran Pettersson och Anne
Catherine Rosén. Suppleant Kenta Lundmark. Möteshelgen startar redan den 3.4 med
bl a att tillsammans skapa en ny vision för bilsporten.
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§ 26

Stockholms IFs/SISUs distriktsstämmor 18.4.2009
Kenta Lundmark kommer att delta i ovanstående stämmor.

§ 27

Val av SBFs valberedning
Brev från Juridiska Kommittén där man ber om förslag till ordförande i
Valberedningen och ev förslag på ledamot i tre år. Ordföranden fick i uppdrag att
besvara skrivelsen.

§ 28

Ny klubb
RodnKustom Racing Club har ansökt om inträde i Stockholms BF. Klubben har i
huvudsak Dragracing och Historisk Racing på sitt program. Ansökan behandlades
positivt och vi önskar den nya klubben välkommen.

§ 29

Byte av SDF-tillhörighet
Club Alfa Romeo Motorsport har ansökt om att byta distriktstillhörighet från
Södermanland/Västmanlands BF till Stockholms BF då klubben har sitt säte i
Nacka Kommun. Club Alfa Romeo Motorsport hälsas även de hjärtligt välkomna
till Stockholms BF.

§ 30

Funktionärer till Rally Gotland
Helgen 17-19.4 körs Rally Gotland. Stockholms BF har erbjudits att komma över
och med 10 st funktionärer hjälpa till under rallyt.
Styrelsen beslöt att avsätta 5.000.- för uppdraget.

§ 31 SGA-rundan
Rally DM-serien i Rally har avverkat 3 deltävlingar under vintern. Vallentuna MK
körde 10.3 med lite snö och is på vägarna. Sedan följde Sandviken med Ockelbo som
huvudort den 7.2. Tävlingen var perfekt i alla avseenden. Lufttemperatur, höjd på
snövallarna, is på vägbanan och startfältets storlek. I Ludvika den 21.2 kördes
deltävling 3 i Rally DM under liknande förhållanden. Det var jätteroligt att vi fått
genomföra en hel vintersäsong med snö för en gångs skull. Björn Adolfsson,
Stockholms BK, leder 4 WD klassen och Ola Parkheden, Mälaröarnas MK, leder 2
WD. Nästa deltävling är Rally Gotland.
Östra Sprint-cupen har kört 2 deltävlingar, nämligen Skepptuna MK den 15.2 och
Östhammars MK den 1.3. Klass 2 leds av Magnus Wallén, Vallentuna MK. Serien
fortsätter i maj med en deltävling i Rimbo.
Värmdö MK arrangerade en lokal rallysprint den 14.2 ute på Värmdö. Tävlingen
genomfördes utan problem med drygt 20 startande ekipage. Vi ser fram mot ett
upprepande av tävlingen.
Kommande: SGA-möte på Quality Hotel, Arlandastad den 21-22.3. Förarmöte i
Huddinge Folkets Hus den 26.3.
Rallycross Kenta informerade om att man haft en träff på klubben med demonstration
av säkerhetssystemet Tracksa. Vidare att man haft en arrangörsträff för
Svealandscupen i Köping.
Karting Inför årets SM-tävlingar har det hitintills varit dåligt med anmälningar. Nya
utskottet jobbar mycket bra och det nya reglementet är klart. En ny klass är på gång,
men homologeringshandlingar för densamma är inte färdiga ännu.
Karting on Tour är en spännande nyhet för året.
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Crosskart Haninge MK kommer att arrangera SM-finalen i Crosskart. För övrigt är
det litet oroligt i lägret inför säsongen bl a när det gäller däck och fälgar.
Bil-O Hitintills lugnt. Säsongen har inte kommit igång ännu.
Säkerhet Inget att rapportera, då säsongen inte börjat.
Miljö Susanne informerade att det fortfarande kvarstår flera klubbar i Stockholm som
inte är klara med sin certifiering.
Mer om hur certifieringen går till finns att läsa på vår hemsida.
§ 32

Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum tisdagen den 21 april kl 19.00 i Fruängen.

§ 33

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

Stockholms BFs adress:
Smidesvägen 5
171 41 SOLNA

Org.nr: 802011-1970
Plusgiro: 85 69 80-8

