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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Årsmöte 2001-02-22
Plats: BILIA Haga Norra, Biliagrafen.
Närvarande:
19 st ombud med totalt 36 röster*, SDF-styrelsen, sportgrensansvariga och inbjudna gäster.
Inledning
Stockholms BF:s ordförande Peter Bokström hälsade alla närvarande och ett extra välkomnande till de
närvarande gästerna; Ia Olofsson, Aktivkortet, Leif Tegner och Claes Uddgren från IB, Jan-Christer Udén,
Juridiska kommittén, Kristina Karlsson, Valberedningen, Lars Edvall och Kurt Jönsson från SBF samt Bertil
Örtenstrand, ledamot i SBFs styrelse tillika Stockholms BFs kontaktperson i styrelsen.
Aktivkortet
Kvällen började med en information om Aktivkortet av Ia Olofsson. Aktuell information om detta förmånliga
rabattkort finns att fåpå www.aktivkortet.nu .
Avgående ledamöter/SGA i Stockholms BF
Ordföranden passade på att avtacka avgående ledamöter/SGA i Stockholms BF. Avgående ledamot i
styrelsen är Titti Ågren och avgående SGA är Bo Pettersson, Racing, Björn Palm, Folkrace, Gordon Callin,
Dragracing och Jasmin Palm, Tjejer och Ungdom.
Prisutdelningar
Därefter genomfördes prisutdelningar som förrättades av resp. SGA för DM-pristagare i Rally, Bilorientering,
Gokart och Miniracing.
Inledningsord från SBF av Bertil Örtenstrand:
En summering av 2000 gjordes i korta drag samt visioner om framtiden.
Säkerhet
Tre stora säkerhetsutredningar har startats upp pga de dödsolyckor som inträffade på rallytävlingar i Kil och
Sandviken under året:
• Vad är orsakerna till olyckorna
• Vad kan vi göra för att förebygga olyckor?
• Vad gör vi om/när det händer?
Dessa utredningar har åstadkommit en hel del sedan uppstarten och redan vid Svenska Rallyt i år var det
premiär för fyra nya Rescuebilar som kommer att finnas med påsamtliga SM-tävlingar i rally i Sverige. Även
övriga sportgrenar finns i åtanke för nyttjande av dessa fordon.
Svenska Rallyt var i år ett mycket lyckat rally rent tävlings-och vädermässigt men samtidigt mycket
riskabelt pga den enorma publiken, både på allmänna vägar och på sträckorna vilket kan liknas vid de
sydeuropeiska rallytävlingar som hittills varit skräckexempel på rallytävlingar. Det finns mycket att se över
till kommande tävlingar av samma dignitet.
Framtiden – Bilsportforum 2000 - Framtidsgruppen
Förutom ovannämnda utredningar så har det under året startats upp en Framtidsgrupp bestående av Bertil
Örtenstrand, Lars Österlind, Lars Pettersson och Jan Sandström.
Gruppen bildades vid det Bilsportforum som ägde rum i oktober 2000 påInfra City.
Forumet besöktes av drygt 100 personer som deltog i de olika arbetsgruppen som utgjorde underlaget till
uppstartsarbetet för den nya Framtidsgruppen.
Gruppens arbete kommer att redovisas på Rådsmötet och då ska mötet enas om hur framtiden ska se ut och
en vision som gruppen har är att bilsporten skulle kunna delas upp i två halvor enligt nedan:
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Information är också ett stort ämne för diskussion i Framtidsgruppen och det nyaste är att regelböckerna
inte längre kommer att tryckas upp utan finns att ladda ner som PDF från SBFs hemsida. Vid kurser
kommer ett tryckeri att kontrakteras för att ta fram kursmaterial.
Nytt är också att SBFs protokoll kommer att finnas på hemsidan och styrelsen blir först ut på plan inom kort
och sedan kommer utskotten efterhand.
Det färdiga Framtidsdokumentet kommer sedan att finnas på hemsidan och uppdateras. PDF är ett enkelt
och säkert sätt att publicera material på webben.
Ekonomi
Ekonomin år 2000 gick med ett litet överskott trots att de budgeterade sponsorpengarna inte kom in men
det kompenserades med oväntad utbetalning från SPP.
JES (Junior Elit Satsning) har fått ekonomiskt stöd under året och kommer under 2001 att utvidgas med
satsning i Rallycross.
För 2001 har budgeten balanserats för att uppnå 0-resultat.

§1

Mötets öppnande

Stockholms BF:s ordförande Peter Bokström hälsade de närvarande klubbarnas representanter, inbjudna
gäster och övriga, välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet öppnades kl 19.52.
§2

*Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

Upprop förrättades och röstlängden fastställdes till 35 röster, fördelade på 12 klubbar.
Antalet röster reducerades för Stockholms SVK enligt stadgarna. Röstlängd bifogas originalprotokollet.
§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades behörigen utlyst.
§4

Val av ordförande för mötet

Bertil Örtenstrand valdes att leda dagens förhandlingar.
§5

Val av sekreterare för mötet

Eva Bucht valdes till sekreterare för dagens möte.
§6

Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bo Pettersson och Jan-Christer Udén.
§7

SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2000

Ordföranden gick sida för sida igenom verksamhetsberättelsen och justeringar enligt nedan noterades.
Sid 12: Förkortningen HMK = Huddinge MK. I texten menas Haninge MK och det ska dåstå HanMK.
Dragracing har genomfört tvåstora evenemang under 2000. Detta nämndes då det inte fanns någon text om
sportgrenen.
Årsmötet godkände förelagd verksamhetsberättelse med nämnda justeringar.
§8

Revisorernas berättelse för 2000

Mötets ordförande Bertil Örtenstrand läste i revisor Sam Gillberg frånvaro, upp revisorernas berättelse
varefter mötet godkände densamma, (bifogas originalprotokollet).
§9

Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2000 förvaltning.
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§ 10

Behandling av motioner enligt §44 (SBF:s stadgar) samt övriga av
SDF-styrelsen till mötet hänskjutna ärenden;

Från SBF fanns 2 Förslag att behandla:
1.

Förslag på stadgeändring 1: SBFs stadgar §§ 29 och 37
Stockholms BFs årsmöte beslutade att tillstyrka förslaget

2.

Förslag på stadgeändring 2: SBFs stadgar 37 och 31
Stockholms BFs årsmöte beslutade att avstyrka förslaget
Motiv:

Vi tycker att ju mer valberedningen är med och får kontakter ute i verkligheten, desto lättare blir det med nyrekryteringen för de olika utskotten,
kommitéer och styrelser. Dessutom blir ett utskottsval lättare att göra när man redan innan valet har hört vad bilsportsverige säger och därigenom får ett val som
är förankrat. Detta minskar risken för nya slitningar inom sporten.

Från distriktets klubbar fanns inga motioner att behandla.
§ 11

Val på ett år av ordföranden i SDF och ordföranden i SDF-styrelsen

Till ordförande i SBSF:s styrelse på ett år omvaldes Peter Bokström, Vallentuna MK.

§ 12

Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter

Håkan Karlenhed, Haninge MK och Eva Bucht, Stockholms SVK har ett år kvar av mandattiden.
Till nya ledamöter omvaldes Ulla Bergqvist, Djursholms MK och till ny ledamot valdes Åke Hansson , RHK.
§ 13
Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
Till revisor på ett år valdes Mats Jägerhult, Vallentuna MK och till revisorssuppleant omvaldes Christer Boo,
Botkyrka MK.
Återstående revisor, som under 2000, varit Håkan Fjellner, utses av Stockholms DF.
§ 14

Val av ombud till SBF:s Rådsmöte jämte erforderligt antal suppleanter

Till ordinarie ombud valdes: Peter Bokström, Eva Bucht och Jöran Pettersson
Till suppleanter valdes: Ulla Bergqvist (1) och Anders Lundsjö (2).
§ 15

Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Stockholms IF:s förbundsmöte.
§ 16

Val på ett år av ordförande i valberedningen

Årsmötet omvalde till ordförande och sammankallande på ett år Kristina Karlsson, Botkyrka MK.
§ 17

Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen

Thomas Palm, Stockholms BK och Håkan Kujahn Solna MS har ett år kvar av mandattiden.
Inger Pettersson, Stockholms SVK omvaldes och Allan Fromm, Jakobsbergs BSF valdes till ledamöter på
två år.
§ 18

Fastställande av inkomst- och Utgiftsstat för 2001

Årsmötet fastställde föreslagen inkomst- och utgiftsstat för 2001.
§ 19

Fastställande av arbetsplan för 2001

Peter Bokström läste upp arbetsplan för 2001.
Årsmötet fastställde föreslagen arbetsplan för 2001, (bifogas).
§ 20

Meddelande om dag och plats för Bilsportförbundets Rådsmöte 2001

SBF:s Rådsmöte äger rum den 8 april, i Stockholm.
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§ 21

Mötet avslutande

Mötet avslutades med att Stockholms BFs omvalde ordförande Peter Bokström tackade för visat
förtroende, han tackade även Bertil Örtenstrand för ett väl genomfört årsmöte, varpå följde utdelning av
blommor till mötesordförande samt till avgående ledamot/SGA.

Mötet avslutades ca 21.00.
Sekreterare

Ordförande

Eva Bucht

Bertil Örtenstrand

Justeras

Justeras

Bo Pettersson

Jan-Christer Udén
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