13 april 2005

Till Stockholms Bilsportsförbund
Samtliga klubbar
SBF förbundsmötet
I helgen var det SBF, Förbundsmöteshelg, 9-10 april på Hotel Scandic Upplands Väsby.
Jag tror säkert att ni har uppmärksammat artiklar på Aftonbladets sportsidor och kanske
även i en del andra tidningar.
Jag vill ge alla våra bilsportvänner i Stockholmsdistriktet styrelsens syn på saken och ge
en del förklaringar till det som uppkommit.
Vår ordförande i SBF, Kåge Schildt var sedan en längre tid i delo med styrelseledamoten,
Mats Nordström. Det har florerat uppgifter om telefonräkningar och dyra resor mm.
Styrelseledamoten Maj-Lis Svensson, ekonomisk ansvarig tog ställning för Mats N. Övriga
ledamöter i förbundsstyrelsen ställde sig på Kåges sida.
Vi inom styrelsen för Stockholmsdistriktet och Västra Bilsportdistriktet arbetade intensivt
för att ta reda på hur allt låg till. Vi ställde upp på Maj-Lis sida och kämpade för att allt
skulle redas ut. Vi ställde oss frågande till allt. Vi ansåg att hela styrelsen inte hade
klarat av att hantera denna personproblematik och ytterst var det Kåges fel.
Under lördagen låg det spänning och oro i luften och vi upplevde att trots detta var det
stöd som Kåge har alltför starkt och mangrant.
Jag och ordförande för Västra, Claes-Göran Larzon hade förtroendefulla diskussioner med
bl.a. Kåge Schildt.
På söndagen, då det blev dags för Förbundsmötet, hade vi lagt ner stridsyxorna och
röstade för valberedningens förslag.
Vi tog den ställningen för att vi värnar om arbetsfred och vi ser fram emot allt det
spännande och utmanande som Kåge och förbundsstyrelsen drivit fram med bl.a.
”Ungdomssatsningen”. Vi anser även att den ”Vision” som arbetats fram av både
förbundsstyrelse, distrikt och ungdomar är väl värda att arbeta med. Jag ber er att ta del
av allt detta på SBF:s hemsida
Vi ser nu alla fram mot ”Full fart framåt”.
Bilsportmässa!
Även i år blir det en Bilsportmässa och vi önskar redan nu att alla goda idéer kommer oss
till del. Våra SGA ansvariga kommer att få i uppdrag att utse en arbetskommitté med
uppdrag att genomföra en trevlig, spännande och informativ Stockholmsmonter. Tänk på
att förra året fick Offroad pris för sin monter. Styrelsen kommer då att delta i
Bilsportforum under mässan.
Lördagen den 18 juni – hemlig bilsportresa!!!
Styrelsen arbetar i största hemlighet på att genomföra en bilsportresa för att ge våra
klubbar något tillbaka för allt det som sker där för vår bilsport. Vi har planerat att den
skall äga rum lördagen den 18 juni – heldag! Tyvärr så kan vi inte subventionera denna
resa för alla utan begränsar den till att gälla två från varje klubb, var av en helst skall
vara ungdom. Men mer om det kommer.
Tack för ordet!
Ordförande
Janne Hallerstedt

