Ordförande har ordet
Aug 2014
Stockholms Bilsportförbunds styrelse
Tisdagen den 19 augusti hade jag mitt avslutande styrelsemöte i StBF.
Jag hade i god tid förvarnat styrelsen om att jag skulle avgå pga flytt till Spanien.
På årsmötet var jag tveksam men inget var då bestämt.
Detta innebär att Jöran Pettersson, vice ordförande går in som mötesordförande vid
våra styrelsemöten fram till årets årsmöte då ny ordförande skall utses.
Kent Lundmark blir vice ordförande. Vår hedersledamot Annki Rosén kommer att vara
styrelsen behjälplig.
Det känns bra att styrelsen har denna sammansättning och de kommer att fortsätta att
utveckla bilsporten i Stockholm tillsammans med alla våra medlemmar.
Tillbakablick
Det var både länge sedan, på 70 talet, och nära nog igår som jag stod vägvakt på
Bergslagsrallyt eller på en DM tävling i Närkeskogarna. På den tiden kördes rally på
kvälls- och nattetid. Innan dess hade jag själv provat på att köra bil och sladda på bla
upplogade vägar på sjöis. Jag tog även en förarlicens men det var som kartläsare jag
fick uppleva motorsportens tjusning.
Mycket roligt har jag fått uppleva och mycket spännande saker har hänt inom
bilsportens värld. Uj Uj Uj som di säger i Nerke. Det var tider det. Självklart är det så
men dagens bilsport är i mitt tycke fantastisk. Både spektakulärt och fascinerande.
I Spanien blir jag åskådare och ska njuta av allehanda bilsporter.
Värmdö Motorklubb fick mig att ta klivet upp i motorsportens administrativa värld. Mot
slutet, som ordförande i Stockholms Bilsportsförbund, stångades jag för rättvisan i SBF.
OK jag lyckades med det jag kämpade för men det återstår en hel del att göra och så
ska det väl vara.
Ungdomssatsningen
Lycka till! Jag vet att ni kan och vill och tillsammans kan ni!
Fair race
Kan inte låta bli skriva några rader. Utan den härliga kompisandan som finns inom
motorsporten, så blir framtiden oviss.
Ha det bra nu alla som tycker livet är motorsportskul
Och
Ett stort tack till alla som jag mött på och utanför banan.
Lycka till!
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