Ordförande har ordet
Till samtliga medlemmar i klubbarna
En riktig god Jul och Gott Nytt år
önskar styrelsen i StBF alla inom bilsporten i vårt distrikt
Nytt inom SBF
Det råder full aktivitet inom SBF. Nästa år är det jubileumsår. SBF fyller 75 år! Detta
innebär att det inom distrikten kommer att utses en tävling som skall vara
jubileumstävling och därmed få lite större uppmärksamhet inom distriktet och stöd från
SBF. Därutöver kommer den stora galan i november att ske inom vårt distrikt. Allt detta
går att läsa och ta del av på SBF:s hemsida. Vi kommer även att ha en särskild sida på
vår hemsida.
Fokus under 2011
Vi skall fortsätta med att kartlägga 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?
Vad har då detta gett och hur kan vi utveckla det? Jag är nu med i en grupp som för
samtal med SBF för att stärka och tydliggöra varje sportgren. Hur det än är så är det
sportgrenen som måste stå i fokus.
Skillnad mellan det politiska och det operativa
Jag anser att det är våra sportgrenar som nu måste få utvecklas i tiden.
Vi har politiskt dragit upp visioner och haft ett stort medvetet arbete vad gäller miljön
och nu det senaste Fair Race!
Ska våra bilsportgrenar kunna ”överleva” och utvecklas, så måste våra ansvariga, SGA få
mycket större utrymme och stöd från våra utskott. Därmed växer utskotten och dess
arbete i betydelse.
Jag anser vidare att SBF styrelse och vi i distrikten skall vara beställare och ange ramar
och inriktning. Utskotten och våra SGA skall utföra det. För att de ska kunna det så
måste mål och medel hänga ihop.
Dvs Våra utskott och SGA måste få i vissa öka sin kompetens genom att vi ger dem tid
och mer kunskap.
Vi ställer allt högre krav på våra tävlingsledare och domare. Men vi ställer tyvärr inte
samma krav på kompetensutveckling för dessa. De skall bemötas med stor respekt!
Och vi kommer inte att släppa våra arenasporter. 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 Uppsala. 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 ”Lobbing”.
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 2011, säger Janne Hallerstedt, ordf. i StBF

