Ordförande har ordet:
Några sena flingor faller i norr men vi går äntligen mot sommaren. Under våren har vi haft
årsmöte i StBF och jag vill ifrån styrelsen passa på att tacka för förtroendet till ytterligare ett
år som förtroendevalda. SBF har också haft sitt årsmöte och laguppställningarna är klara för
2016.
Vi motorälskare har likt alla RF förbund utmaningar de kommande åren. Det är många som är
intresserade av vår idrott men färre vill samlas i föreningar. Det blir svårare att få ideella
krafter att ställa upp. Vi behöver få fler ungdomar engagerade med önskan om att påverka och
vara delaktiga i hur motorsporten ska utvecklas. Är du ungdom eller om du vet någon ungdom
som vill och kan engagera sig så tag kontakt med någon av oss i styrelsen.
Som en del i vår önskan om att få fler ungdomar intresserade av vår idrott bjuder vi in
ungdomar till en resa till Kjula den 11 juni. Det är gratis för dig upp till 30 år. Du behöver inte
vara medlem i någon av våra klubbar. Anmäl dig på hemsidan. Vill du ta med dig mamma får
även hon eller en annan vuxen deltaga till ett reducerat pris på 100kr. Självklart är även andra
vuxna välkomna om plats finnes.
Vi i StBF och Svenska Bilsportsförbundet har förutom nämnda utmaningar även satt högt
uppsatta mål för 2020.
Var sportgrensansvarig har i uppgift att se över distriktets utveckling och säkra att det finns
utbildning för funktionärer och tävlande.
Klubbarna har krav på sig att få in fler medlemmar, öka antalet aktiviteter och göra det
möjligt för fler att deltaga på fler evenemang, med mer publik, fler funktionärer, fler
licensierade utövare samt binda fler ungdomar till sig de kommande åren. Det krävs att
klubbarna har detta på dagordningen på sina styrelsemöten. Det krävs också att klubbarna i
Stockholm tar ytterligare ett steg i att hjälpas åt och att samarbeta mellan klubbar.
Kör så det ryker!
Med hopp om att se er och fler på banor i Stockholm i sommar!
Fredrik Wakman
Ordf. Stockholms Bilsportförbund

