11 mars 2007

Till Stockholms Bilsportsförbund
Samtliga klubbar
Ärende: Ordförande har ordet.
Ordförande har ordet
Jag ska börja med att tacka för förtroendet då jag åter blev vald till ordförande för StBF.
Tack ska ni ha och jag ser fram emot att tillsammans med er fortsätta att utveckla vår
bilsport vad gäller vår stora ungdomssatsning, satsning på våra funktionärer, miljön,
säkerheten men också att vi tar vara på och utvecklar de anläggningar som våra klubbar
driver.
Vad har hänt sedan sist?
Ja vintern kom till sist och med det snöiga, isiga vintervägar som våra rallyåkare trivs
med. Förövrigt så laddas det nu överallt för den kommande vår- och sommarsäsongen
från radiostyrt till racing.
Vi har haft ett bra årsmöte på Amani Hotell och som vanligt var det ”välbesökt”. Vår
fadder från SBF, Hasse Hillebrink deltog och beskrev styrelsens arbete och prioriteringar
detta arbetsår. Se mer på SBF:s hemsida. Den 22 april är det förbundsårsmöte och det
blir troligen omval på samtliga styrelseposter.
StBF:s styrelse 2007
2007:s års styrelse är Jöran Petersson, v.ordf och SGA i rally, Anne-Catrine Rosén, sekr,
Åke Hansson ledamot och ordf i Historiska utskottet. Kassör och tillståndsgivare är Janne
Lönnmark.
Kvar som ordförande i valberedningen är Dennis Hartman och glädjande är att Eva Bucht
återkommer men nu som ledamot i valberedningen, tidigare var hon vår tillståndsgivare.
Finnkampen
Redan nu så vet vi att det blir ingen revansch för våra bröder I Finnland detta år. Vi får
vänta till 2008 innan det blir en finnkamp där.
Förbundsårsmötet
Helgen den 21-22 april är det förbundsårsmöte. Distrikten kommer att fortsätta att
arbeta för att vi skall bli mer sedda som en aktiv part. Idag ses vi till stor del som en
byråkratisk nivå mellan SBF och klubbar och bilsportsgrenarna/utskotten.
Vi kan mycket mer och vi är de som har bäst kännedom om klubbarnas arbete mm.
Hemlig resa även i år men nu satsar vi på en Bilsportdag!
Vi tänker oss att anordna en klubbkonferens men utan draghjälp/idéer från våra SGA och
klubbar kan det vara svårt att genomföra detta. Så kom med förslag.
Speciella satsningar
När verksamhetsåret lider mot sitt slut skall:
En ungdomskommitté vara igång
Varje ungdom ha en mentor (eller ingår i ett klubbteam – se Järfällas teamsatsning)
Vi ha haft funktionärsutbildning inom LABC och miljö
Vi ha säkrat våra motorsportsanläggningar
Vi stödjer Lennart ”Lelle” Olsson i hans envetna kamp för en ny motorsportanläggning –
se dragracing mm. Och i december skall vi gratulera honom!
Ordförande
Janne Hallerstedt

