1 mars 2005

Till Stockholms Bilsportsförbund
Samtliga klubbar
Årsmötet
Det blev ett välbesökt årsmöte på Bilia i Solna, Haga Norra. Till mötesordförande valdes
vår fadder Hans Hillebrink. Hasse informerade om det pågående visionsarbete inom
Svenska Bilsportförbundet. Han kom laddad med OH bilder men vi sakande en projektor
vilket Hasse tog med ro.
Jag fick förnyat förtroende och säger till er alla: Tack för förtroendet! Efter mitt första år
som ordförande känns det än mer inspirerande att var med och påverka bilsportens
utveckling. Jag är fullt medveten om att antalet funktionärer minskar och att vi bara blir
lite äldre inom bilsporten. Dessutom känns det som om att allt blir bara krångligare. Är
det de tekniska reglerna som styr vår framtid?
Om man är medveten om hindren så ser man möjligheterna.
Vad kan vi göra för att få fler, yngre att utveckla funktionärsuppdraget?
Vad kan locka fler yngre att satsa på bilsporten?
Vilka tekniska regler bör vara enklare så att kostnaderna begränsas?
Kris betyder ju utveckling och där befinner vi oss nu och om vi alla ser lite mer positivt
på möjligheterna och anstränger oss lite så lyckas vi. Och idéer finns och de kommer att
presenteras successivt under detta år.
Bilsportkonferens Syd i Lund
Stora delar av styrelsen var i slutet av januari nere i Lund för att diskutera ”Bilsport”.
Även flertalet av våra sportgrenar var där, ex Offroad. Större delen av min tid där nere
ägnades åt diskussioner om kommande årsmöte i Svenska Bilsportförbundet och därmed
eventuella omval av nuvarande ledamöter. Det vändes och vreds ut och in på
kandidaterna. Valberedningen har ett svettigt arbete. Mitt intryck var att: Alla kan inte
vara nöjda!
Till sist
Jag och styrelsen säger grattis till Offroad då de vann titeln: Bästa monter på
Bilsportmässan i Älvsjö i nov 04. Detta skulle jag ha uppmärksammat och tackar Janne
Ketonen, SGA Offroad för det vänliga påpekandet.
Nu är det äntligen vinter men för sent! Rallytävlingar har ställts in pga för lite kyla, is och
snö, tyvärr.
Just nu är det många som laddar inför årets vår- sommar och höstsäsong och vi ser med
spänning ser fram mot alla tävlingsarrangemang.
Jag själv med förare Dennis Hartman kommer att ratta en SAAB turbo, en Stig Blomkvist
kopia. Den är svart med Polar och Bosch dekaler, mm! Nu ska vi ut i skogen och ha
roligt!
Tack för ordet
Ordförande
Janne Hallerstedt

