19 mars 2006

Till Stockholms Bilsportförbund
Samtliga klubbar
Ärende: Ordförande har ordet.
Ordförande har ordet
Den långa vintern är snart till ända och i april börjar det åter mullra. De flesta av våra
bilsportgrenar ligger i startgroparna för en intensiv vår – sommar – höst säsong.
Vi bör uppmärksamma och gratulera rallycrossen på Högstabanan som i år firar 25 års
jubileum. Läs mer på www.sbf.se
Även folkracen börjar få några år på nacken. 30 år! I år och det ska firas i sommar i
Hedemora. Även det kan ni läsa mer om på SBF:s hemsida.
Vad har hänt sedan sist?
Jag, Jöran, Annki och Åke (styrelsen) har varit på Konferens SYD i Lund. Vi fick bl.a. tid
till att resonera om distriktens framtidssatsningar, SBF:s motioner inför förbundsmötet
och ta del av ungdomssatsningar.
Vi i Stockholm har haft årsmöte och vi var åter på Bilia i Haga Norra, vilket vi uppskattar.
Jag blev omvald som ordförande och jag tackar alla för förtroendet.
Övriga i 2006:s års styrelse är Jöran Petersson, v.ordf och SGA i rally, Anne-Catrine
Rosén, sekr, Åke Hansson ledamot och ordf i Historiska utskottet. Nyvald ledamot är
Janne Lönnmark, kassör och tillståndsgivare. Vi avtackade Eva Bucht och Erik Häggbom.
Därefter ställda jag och Åke Hansson kosan mot Skövde för att delta på Västra
BF:skonferens. Jag deltog i racingkonferensen och i ”tjej”/ungdomskommitténs möte. Vi
diskuterade bl.a. hur vi skall premiera – locka till oss funktionärer och underlätta för våra
ungdomar att våga satsa på bilsport. Ex på några förslag är att ge poäng för en
funktionärsinsats vid olika arrangemang och vid ett visst antal kunna dela ut ex en TV,
en resa till Silverstone, biobiljetter, profilkläder, kepsar mm vid årsmötet. Miljö- säkerhet
diskuterades flitigt i racinggruppen. Vi hann även där resonera om kommande
förbundsårsmöte med ditresta förbundsdelegater.
Jag har deltagit på MHF:s årsmöte i Skarpnäck – radiostyrd bilsport. Vi var relativt
många men tyvärr, så är det svårt att dra till sig ungdomar även inom radiostyrt. En
övrig fråga var att arrangera en för allmänheten öppen radiostyrd bilsportdag. Hoppas att
de lyckas arrangera detta. På onsdag nästa vecka skall jag besöka Gokartgänget, vilket
skall bli spännande. De skall se över kommande DM tävlingar mm.
Finnkampen
Läs mer på sbf:s hemsida. Vi i distriktet är med – KAK står som arrangörsklubb och vi
inom distriktet kommer att bjuda in såväl duktiga ungdoms- som erfarna funktionärer.
Just nu ser man över tävlingsorganisationen. Banan på Solvalla skall besiktigas,
tävlingsledning skall utses mm. Se mer på sbf:s hemsida. Boka redan nu onsdagen den
19 juli! Det kommer att bli en oförglömlig, hej dundrande motorsportdag. Tyvärr mitt i
semestern.
Förbundsårsmötet
Helgen den 1-2 april är det förbundsårsmöte och vi i StBF har vid årsmötet bifallit
proposition nr 1 och 3. Vi har avstyrkt nr 2, som handlar om att ordf i SBF skall väljas på
2 år i stället för idag om 1 år. Ledamöter skall väljas på 4 år! Vi säger nej med
hänvisning till att våra stora idrottsförbund inte har det och att våra ungdomar inte kan
tänka sig att väljas om 4 år. Det är alldeles för lång tid.

Hemlig resa även i år.
Styrelsen planerar att genomföra en ”hemlig resa” även år 2006. Den förläggs troligen
till efter sommaren. Tanken är att bjuda in en erfaren och en ungdom från varje klubb.
Mer om det kommer.
Rallyåkandet
Just nu har jag tagit time out från rallyåkandet. Jag åkte kartis i Vallentuna som
avslutning. Vilken härlig vintertävling! Rallyt genomfördes helt klockrent av Vallentuna
MK. Grattis till alla i Vallentuna MK, att ni äntligen kunde genomföra en så fin
vintertävling.
Jag har gått steg 4 kurs för tävlingsledare/domare för att vara uppdaterad. Detta skall
alla som vill behålla sin tävlingsledarlicens göra vart 3:e år!
Kommande aktiviteter
Jag ska planera inför förbundsårsmötet, vår speciella satsning på ungdomar och
funktionärer skall påbörjas. En förbättrings- och kvalitetsaktivitetsplan skall skickas ut till
samtliga SGA. Vår hemliga resa skall planeras och jag och styrelsen skall besöka olika
tävlingar mm under våren – jag åker bl.a. till Gotland.
Tack för ordet!
Ordförande
Janne Hallerstedt

