Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2017-07
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 12 september 2017
på Kentas arbetsplats, CampService
Hantverkarvägen 23D, Handen.

Senast sparad: 2017-10-12
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§ 63

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet tillsammans med alla SGA,
kl. 18.25 med styrelsen.
Möte med alla SGA började sedan kl. 19.50.

§ 64

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 65

Protokollsjustering
Protokoll 2017 nr 06 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 66

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att man
följer budget.
Tillståndsgivning, information till klubbar
Info tillstånds handläggning? (Jmf Östergötlands BF)
HKu och JLö har utformat ett förslag, utskickat förslag diskuterades, mötet
beslutade att lägga ut informationen på hemsidan.
HKu publicerar på hemsidan.
Plombtång till distriktstekniker
På uppmaning från en av våra distriktstekniker har StBF beställt utrustning för att
kunna genomföra plomberingar av fordon/fordonsdetaljer i samband med teknisk
kontroll/efterbesiktning.
Mötet beslutade (beslut taget under perioden av JPe, KLu och HKU) att beställa
utrustningen till Thomas Lindgren, kostnad 3000:-.

§ 67

Arbetsmötet
(#10) 11 november (Lördag), Plats: Nissan Akalla.
FWa kollar tillgänglighet + Catering.
Mötet diskuterade förslag till dagordning.

§ 68

Skrivelser
-

§ 69

SGA-rundan
Med kallelsen till detta möte har en rapportmall skickats ut som ska besvaras av alla SGA.
Alla SGA ska se till att det finns fungerande utbildning (förar/funktionär) i distriktet eller
lämpligt distrikt i granndistrikten. Använd hemsidan för att lysa ut berörd utbildning.
FWa inleder rundan, hälsar alla välkomna och bl.a. om vad vi ska prata om på arbetsmötet.
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Vi planerar att genomföra ett ”kalendermöte” på hösten för att koordinera inom
och mellan tävlingsformerna.
Alla SGA bevakar själva anmälan till SGA möten – inbjudan från SBF, Länk:
http://www.sbf.se/sokutbildningkurser/

Välj:
Alla SGA ska se över sina Distriktsdomare/Tekniker:
http://www.stockholmsbf.org/domarlistor/domarlistor.html
http://www.sbf.se/Distrikt/stockholmsbilsportforbund/Styrelsen/Domarlistor/
HKu skickar förhandsinformation om Arbetsmötet till alla.
Bil-O: Vakant.
CK: Ej nrv. Ingen rapport.
DR: Lämnat rapport.
El-bilar börjar komma, det behövs mer information om hur man ska hantera dessa
i förhållande till förbränningsmotorer… Det behövs bl.a. tillgång till vatten efter
hela banan för att kunna hantera ev. olyckor.
Protokoll för Juniordragster och långsammare bilar är under utarbetande.
Många ändringar av tekniska regler som ska tas upp med utskottet under hösten.
4 tävlingar genomförda och själv har jag varit Teknisk Chef på Winter nats i
Malmö för att lära upp tekniker där på nya besiktningsprotokollet.
Återstår en tävling i september.
En olycka har rapporterats där föraren klarade sig med en lättare hjärnskakning.
BSö har gjort ljudmätningar under en tävling på Hjula som är redovisad till
klubben RKRC.
FR: Lämnat rapport.
5 tävlingar genomförda, Stockholmsmästarna har korats efter sista tävlingen 2-3/9
på Högsta.
Veteranklassen ökar, Återstår 2 planerade tävlingar.
KA: Lämnat rapport.
Exploria Center (ett eventcenter i Norsborg/Fittja) undrar om/hur man går tillväga
om man vill anordna träning i Karting på en Go-Kartanläggning.
info@exploriacenter.se / http://www.exploriacenter.se/aktiviteter/#a_gokart
SGA Mattias har svarat.
Fungerar inte, måste vara en SBF-klubb som ansvarar för banan.
Tävling MKR 07 + SM & EM i Kristianstad har genomförts under perioden,
MKR 08 återstår.
Banan i Järfälla hotad, stämningsansökan mot kommun och markägare inlämnad.
Funktionärer är fortfarande svåra att få fram.
Inga olyckor rapporterade under perioden.
Kostnader för teknisk efterkontroll fortsätter att växa liksom komplexiteten.
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Nya: Vakant.
OR: Vakant.
RA: Ej nrv. Ingen rapport.
JLö: Många tävlingar nu…
RB: Lämnat rapport.
7 tävlingar har genomförts under perioden.
Andreas Husman blev Europamästare 40+, Mikael Brandt kom på 2:a plats.
RC: Ingen rapport.
Inga Stockholmsförare i distriktstävlingar, med kör Sprintserien, Back-SM och
RC-SM.
Gick bra i Finalen i Sprintserien på Högsta banan för distriktets förare.
Problem med enhetsdäck som innebär att de tävlande inte tycker det är intressant
att tävla.
Inte tappat så många förare i år.
RY: Lämnat rapport.
3 deltävlingar i Sprintcupen och 1 RY-DM har genomförts under perioden.
Den 16 september är det final i ÖÖSC och en deltävling i RY-DM.
Antalet deltagare i ÖÖSC ökar , RY-DM är oförändrat.
F.n. har vi inga Juniorer, dock en som nyligen blivit C-förare och åker
Ungdomsrally.
Förare från distriktet har segrat i deltävlingar i ÖÖSC i 4WD och 2WD under mycket
hård konkurens.
Inga alvarliga olyckor rapporerade under perioden.
Under 2017 är det bara Vallentuna MK som genomfört någon tävling.
BSv mår under omständigheterna bra just nu.
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
Säk.kurs 14-15 okt. JPe kan inte… Tyvärr är det flesta SGA-möten samma helg.
Miljö: Ljudmätning se DR ovan.
Ungdom: Vakant.
Web:
BSö informerade om hur alla SGA ska kunna hantera sina sportgrenssidor.
De som inte själva uppdaterar meddelar BSö om data för Kurser, Möten,
Tävlingar, Resultatlistor i ev. DM-serier.
På http://www.sbf.se/Distrikt/stockholmsbilsportforbund/Forbundet/Uppdateringavwebsida/
kommer BSö att beskriva hur det ska hanteras.
Hjälp finns även på RF IdrottOnline http://idrottonline.se/servicecenter.
Hemsidan se
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportf
orbund/

StBF Protokoll 2017-07.docx

Sidan 4 av 6

Stockholms Bilsportförbund
§ 70
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: -;SBF: Nyhetsbrev Aug 2017.
a) Rapport från senaste DOG mötet
Har inte varit något sedan förra mötet.
FWa har hört några idéer med anledning av distriktsindelningen,
Fler distrikt har inte möjlighet att utveckla sina distrikt.
SBF föreslår Regionchefer från SBF (6 st), hur kommer det att finansieras?
Kommer att diskuteras på kommande möte.
Ta upp vid kommande möte angående att däckupphandling (RC) ska vara öppet.
b) Rapport från Hagaparken 10 september
FWa och KLu (Haninge MK) var där och representerade StBF.
Riktigt, riktigt bra.
Familjen Lundmark, hela familjen, har gjort en fantastisk insats som kommer att
premieras. Även ett tack till familjen Barfeldt.
Många bilar fanns representerade 1x RY, 2x FR, 2x CK. + 1x virtuell station,
Jörgen Ekwall, SBF, hade förberätt på ett föredömligt sätt.
Enligt meddelande från SIF var det ca 17 000 besökare.
RB till Hagaparken 2019.
c) Krutkuppen
Banbesiktigare till Enkla tävlingsformer. Hur löser vi detta?
Behöver inte vara licensierad banbesiktigare. StBF kan utse sådana.
Man behöver kunna använda personer som tillhör berört distrikt.
Förslag: Kräv att det till alla banlicenser även ska göras en bana för Enkla
tävlingsformer som kan godkännas samtidigt med ordinarie banlicens.
Det finns just nu bara 15 banbesiktigare i landet.
HKu skickar försalget till SBF, Banbesiktningskommittén + FS.
d) Övrigt JLö, KLu, JPe, HKu
FWa:
Idrottslyftet
FWa har skickat vidare en uppmaning från SBF’s ungdomsgrupp gällande att
söka medel från Idrottslyftet för ungdomsverksamhet. Bordlägges.
Det är SBF Ungdomsforum den 18-19 november på Bosön.
Efter mötet har HKu skickat information till EAp med uppmaning att han bör
anmäla sig. Skickat den 15/9,
http://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/SvenskbilsportsUngdomsforum2017/.
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HKu:
Byta till nya hemsidan? (Ändra länkar!)
Mötet beslutade att ändra så att man kommer till den nya hemsidan även från den
gamla adressen www.stockholmsbf.org.
Vi behåller dock webhotellet där vi bl.a. har mailservern för omdirigering av E-post.
HKu meddelar förslag till BSö hur att genomföra ändringen.
§ 71

Nästa möte

(#08) 10 oktober 2017, Plats: Nissan, Akalla, FWa’s jobb.
§ 72

Mötets avslutande
Mötet med SGA avslutades kl. 22:40.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet efter hantering av övriga punkter på dagordningen kl. 23:20.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
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Ordförande – Stockholms BF
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