Ordförande har ordet - 2012/04/12
Förbundsårsmötet
I helgen var jag, Annki Rosén (närvarnde på de senaste 45 fb.årsmöten), Kenta
Lundmark och Jöran Petterson. Vi var i Luleå. Trevligt! För ordförande gruppen var det
intensiva förhandlingar innan vi till slut kunde enas.
Inga nya val till Bilstyrelsen men grattis till oss själva och i synnerhet till Annelie
Lundmark, ordf i Haninge MK. Hon blir adjungerad i SBF styrelsen och skall då kunna
väljas till ordinarie om ett år. Vi önskar henne lycka till.
Distrikordförande gruppen har tillsammans med bilstyrelsen fokus på samverkan mellan
dem och oss och skall utveckla samverka med utskotten. Valberedningen är viktig i det
inre arbetet då då det väjs in nya ledarmöter i utskotten. Vi slog fast att det just skall
vara ett inre arbete. Om det kommer ut, så kan det skada det pågående arbetet i
utskottet.
Och att få fram en ny utskottsledamot kan ta 6-12 månader.
Övriga deltagare fick sig till livs stora portioner Ungdomsfrågor. Ungdomar är ju vår
framtid.
Att vara ung i sporten är att få vara med och uttrycka åsikter. Delaktighet, se och möt
varje människa!
Viktigt att både distrikt och klubbar har en strategi för att få in fler ungdomar i såväl
styrelsearbetet som i funktionärsleden.
D.v.s gemensam värdegrund - verksamhetsidé - vision verksamhetsområde - mål och
strategi!
Jöran Pettersson vår SGA i rally men även förbundsdomare föreslog på
förbundsårsmötet att det skall inrättas en pool av såväl mästerskapsfunktionärer som
ungdomar som vill prova på - se och lära. En ungdom skall kunna följa med en
tävlingsledare under en tävling på såväl klubb, DM och SM nivå. Detta skall förverkligas.
Hela förbundsårsmötet ställde sig bakom Jöans förslag.
Recept på framgångsrika klubbar
Kännetecknas av:
- Delaktighet och gemenskap
- Bra ledarskap
- Idrottsliga framgångar
- Glädje och engagemang
Vinnare
Notera att de största vinnarna är de som står pållen men samtidigt har fått utvecklats
och fått lärdom om livet. Bilsporten är till nytta och gagn i det civila.
Rätt träning i rärr ålder.
Värdegrund
- alla får plats, ger glädje och gemenskap, delaktighet och fair race!
- Maximera föutsättningarna för barn/ungdomar att nå deras fulla potential
- För över känslan till barnen, glädjen, uppdraget/uppgiften, gemenskapen. Det ger
resultat.
- Leken ska användas som verktyg f&oml;r inlärningen.
Drifting
Jag tror mycket starkt på Drifting. Vi är nu ett antal aktiva i Stockholm men som vanligt
saknar vi arena. Drifting har en ekonomiklass med en högsta hastighet på banan av
80km/t och en värstingklass där det kan gå det dubbla. Banan behöver vara minst 150 x
300 m.

Tierp Arena är platsen för driftingtävlingar som i år genomförs i en serie.
Jag uppmanar Er att besöka Tierp Arena. Det är en fantastisk motorarena där dragracing
äntligen fått en arena i klass med de stora i USA.
Vi i Stockholm ska väl kunna ordna en driftingtävling i t.ex ett industriområde.
Värmdö Motorklubb har kontaktat Anders Ericsson i driftingutskottet för att få råd och
stöd. Jag har för avsikt att föra fram behovet av att utse en SGA i drifting i StBF.
Polar Classic Rally
Glöm inte att anmäla dig till årets stora rallytävling
I dagsläget är det 76 anmäda men vi behöver minst 100 startande.
Stefan Jägerhult, Vallentuna MK är nu utsedd till Säkerhetschef för tävlingen.
Själv är jag tävlingssekr och bitr tävlingsledare.
Övriga från våra led är Annki Rosén, Åke Hansson, "Bärgar" Bosse, Jöran Pettersson och
Bill Södermark.
Starten är i Uppsala den 27 Juni och den avslutas i Arjeplog den 30 Juni.
Mer info finns på hemsidan www.polarclassic.se
Folkrace
Om det är drifting som är den snabbast växande bilsporten i Sverige i dag så håller
folkrace verkligen ställningarna. Vi ser nu att förutsättningarna är goda att det detta år
skall fungera bra och med stöd av förarmöten som FR komitte&eactute;n har, så skall
alla kunna känna sig delaktiga. Möte på Högstabanab den 16 April.
Avslutningsvis
Vår hemsida är nu under en intensiv utveckling, då Bill har tagit tag i ratten.
Vi tackar Valkyria för hennes store engagemang och det stora arbete hon har bidragit
med för att få en bra hemsida.
Jag hoppass och önskar att SGA:erna skall vara mer aktiva och föra in aktuella
händelser, nyheter m.m på hemsidan.
Vi skall ha en bra hemsida helt enkelt.
I helgen körs Rally Gotland och snart är det de första dragracingtävlingarna.
M.a.o så går vi mot en intensiv motorsportstid, våren, sommaren och hösten.

Lycka till ute på tävlingarna
Motorsporthälsningar
Janne Hallerstedt
Ordf. StBF

