12 dec 2009
Ordförande har ordet
Till samtliga medlemmar i klubbarna

Nytt inom SBF
Utskottsordförande i folkrace, Janne Lönnmark har avgått. Det är både bra och dåligt för
oss inom StBF. Dåligt, för det är alltid bra att ha Stockholmsfolk på ledande poster inom
SBF. Bra för vi behöver verkligen Janne inom våra led. Jag har föreslagit Janne att han
och jag skall prioritera racing under 2010. Vi skall stödja Christian i hans arbete som
SGA. För övrigt är jag engagerad i SBF: gruppen ”Nolltolerans”.
Kommer mera …

Fokus under 2010
* För det första så har styrelsen kommit igång och skall fortsätta med att kartlägga inom
varje bilsportgren SGA:s arbete och inriktning.
Vi har sk ”Kvartssamtal” som en del säger lite skämtsamt.
Vi ställer tre frågor.
1. Vad är det som driver dig som SGA att utveckla din bilsportgren?
2. Hur ser du på framtiden – vilka hinder och möjligheter?
3. Vad vill du ha hjälp med från styrelsen?

Hittills mycket bra samtal. Ex så kan vi hjälpa till med att lansera Bil-O på ett bättre sätt
genom att uttrycka: Bil-O en bilsportgren för ”tänkande kartläsare och förare”!
* Racing: Medlemsantalet inom racing är mycket stor inom StBF. De aktiva är dock inte
aktiva inom vårt distrikt och med rätta kan de ställa frågan: Vad gör StBF för racing?
Svaret skall ges under 2010. Janne Lönnmark och jag skall tillsammans med Christian
”Synas och lyssna av och arbeta för”. Vi skall besöka tävlingar och events mm. Som
någon rallyåkare i Norrland uttryckte det: ”På våra tävlingar så syns i alla fall
Stockholmarna!” Ja det kan man lugnt säga om både Jöran Pettersson och Håkan
Kujahn. Så vill vi att racingfolk skall säga om oss också.

* Och vi kommer inte att släppa våra arenasporter. Se våra banägarmöten. Min
uppfattning är att om bilsporten skall överleva, så är det just på våra banor. Vi måste
fortsätta att arbeta för bra miljöanpassade- och tekniskt, säkra banor. De skall dessutom
vara attraktiva, så ”gott folk” vill komma och titta på våra häftiga bilar och superduktiga
förare!

Kommande bilsporthändelser
I januari 2010 är det Bilsportgala i Örebro. Obs inte i Stockholm! StBF kommer att vara
representerade. Det är viktigt att synas för att kunna framföra åsikter under lite
lättsammare former. Vi kallar det med ett modernt uttryck för ”Lobbying”. Vidare så
ligger alla distrikt i startgroparna för att ev förändra, byta ut någon eller några ledamöter
inom SBF:s styrelse.
Och Snart är det årsmöte i Stockholms Bilsportförbund!
Men innan dess så önskar jag och styrelsen och alla SGA i StBF er medlemmar/klubbar
en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
Ha det så bra så ses vi under 2010, säger Janne Hallerstedt, ordf. i StBF

