Ordförande har ordet - Juni 2013
Till samtliga medlemmar i distriktet

Svenska Bilsportförbundets styrelse
Vad har hänt efter förbundsårsmötet? Jag har ingått i en grupp av distriktsordförande som har
träffat Sören Johansson och ska träffa Kåge Schildt den 3 juli.
Hans Hillerbrink har jag haft ett otal telefonkontakter med.
Anledningen är den att hela styrelsen blev polisanmälda pga den ekonomiska situationen. Sören
och Hasse blev åtalade efter att Kåge hade hörts av åklagaren. När även dessa båda gentlemän
hade hörts, så la åklagaren ner åtalet. Dvs de blev friade.
Vad hade de då gjort som föranledde polisanmälan.
De hade helt enkelt placerat pengar hos en aktiemäklare, dvs en placering och inte ett lån till en
privatperson, som man påstod.
Det normala var att Sören och Hasse skötte SBF:s ekonomi. Problem uppstod då mäklaren inte
kunde betala tillbaka pengarna med ränta osv. Hur då få 1,3 miljoner kr som inte fanns då
räkenskaperna skulle redovisas och revisorerna skulle granska SBF:s styrelse? Ansvarsfriheten
stod på spel.
Kåge och vår förbundsjurist tvingade Söran och Hasse att betala in pengarna, vilket de gjorde ur
egen plånbok. Och därefter blev de i praktiken avstängda från fortsatt styrelsearbete av Kåge
vilket han inte har mandat till att göra.
Idag vet vi att de inte gjorde något fel vilket får många av oss distriktsordf att få Kåge och
styrelsen att gå med på:
1. SBF bör omedelbart betala tillbaka pengarna till Sören och Hasse
2. I SBF verksamhetsberättelse 1013 skall en återupprättelse av Sören och Hasse skrivas in. De
skall få tillbaka deras bilsportheder! Fair race skall råda.
3. Vi vill att vi på olika sätt skall uppmärksamma hur vi på allra bästa sätt skall stödja
styrelsemedlemmar i alla våra SBF föreningar. Teamkänsla och Fair race skall råda. Alla kan göra
fel och då skall vi tillsammans rätta till det.
Vi får se hur det hela slutar men så länge jag är med så arbetar jag för Hasse Hillebrink och Sören
Johansson. Betänk att de har mellan 15 – 20 års ideellt arbete bakom sig. Att de oavbrutet och
helt enormt och i fantastisk anda arbetat för framförallt rally, racing och dragracing. Ja listan kan
göras lång.
Silver- eller guldnål
Vi är många som har arbetat som chefsfunktionärer i många, många år. Inte får vi någon silvereller guldnål eller utmärkelse för det.
Sedan 80-talet har jag haft funktionärsuppdrag mm. Senast var jag domar på RHK:s
Jubileumstävling, Velodromloppet på Gelleråsen i Karlskoga.
Jag har för avsikt att arbeta för att vi åtminstone i distriktet tar fram en funktionärsutmärkelse.
Man har det i några andra distrikt bla i Västra.
Och varför inte även en förbundsutmärkelse?
Det är väl inte bara som styrelsemedlem som man jobbar för bilsporten?

Rallysport & Racing och övrig bilsport
”Rädda Svensk Rallysportungdom!” ”Lägg inte ned SM-serien i rally” mm
Jag tycker att vi har mycket bra tidning. Läs den! Då håller du dig uppdaterad i vad som händer i
Bilsportsverige.
Ungdomssatsningen
Det känns mycket bra att vi nu har ett antal ungdomar som vill satsa på StBF, som
ungdomsdistrikt. Jonna och Andreas mfl ska vi alla på olika sätt stödja.
Kom ihåg att våra ungdomar är nu och inte bara i framtiden.
Fair race
Kan inte låta bli skriva några rader. Jag har ju tjatat om att vi ska vara rädda om varandra, att vi
når framgång om vi respekterar varandras olikheter mm.
Men kom ihåg att fair race även är en fråga om inte fuska! Inte använda droger!
På Gelleråsen tog man som vanligt ett antal alkotester, 14 st på förarna innan race och alla var
negativa. Heja svensk bilsport!
Motorsporthälsningar
Janne Hallerstedt, ordf. i StBF

