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Protokoll 02/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsesammanträde 2001-03-13
Plats: SIF, Smidesvägen 5, Solna
Närvarande:
Peter Bokström, (PBo), ordf
Eva Bucht, (EBu) sekr
Åke Hansson, (ÅHa)
Kurt Westberg (KWe)
Jan Lönnmark (JLö)
Patrik Tenbrock (PTe)
Titti Ågren (TÅg)
Jöran Pettersson (JPe)
Lennart Olsson (LOl)
Ewa Dahlqvist (EDa)
Frånvarande:
Håkan Karlenhed, (Hka), vice ordf
Ulla Bergqvist, (UBe)
Anders Lundsjö (ALu)
Orvar Warfvinge (OWa)

§ § 12-24
§ 12
Öppnande
Ordf. hälsade välkommen till mötet.
§ 13
Protokollsjustering
Protokoll 12/00 och 01/01 justerades och lades till handlingarna
§ 14
Skrivelser
Listan över inkomna skrivelser genomgicks. #2,#5 och #8 diskuterades enl nedan:
#2-oklart om brevet är adresserat till SBF eller SBSF
#5-ny klubb invald i SBF – Zatzy Racing Motorklubb, utan godkännande av Stockholms BF. EBu kontaktar SBF
#8-ny hemsidesadress – möte 27/3 bokades för diskussion om den. Mötesplats Bredden.
§ 15
Ekonomi
Den för Stockholms BF framtagna ekonomiska lathunden ska delges samtliga i Stockholms BF. EBu ordnar detta
efter uppdatering. Delas ut på nästa möte.
§ 16
Rapporter
Årsmötet genomfördes 22/2 med endast ca 1/3 av distriktets klubbar. Avgående ledamöter och SGA avtackades och
de nya välkomnades. Prisutdelningar genomfördes i Rally, Bil-O, Gokart och Radiostyrd Bilsport.
Mer information om årsmötet återfinns i Årsmötesprotokollet.
§ 17
Hemsidan
Hemsidan diskuterades och LOl handhar registrering av egen domän och återkommer med ytterligare info på det
inplanerade mötet 27/3 i Bredden.
§ 18
Inför Rådsmötet
Stockholms rådsdelegater är anmälda och hotellbokning är gjord. Inga ytterligare förslag eller motioner har funnits att
fatta beslut om inför mötet. Rådsdelegater 2001 är Peter Bokström, Eva Bucht och Jöran Pettersson. Suppleanter är i
nämnd ordning Ulla Bergqvist och Anders Lundsjö.
§ 19
Funktionärslista
HKu iordningställer nytillkommande legitimationer på uppdrag av resp SGA. ”Årspluttar” delas ut till funktionärerna av
resp SGA.
§ 20
Klubbindelning
En indelning har gjorts efter genomgång av utfärdade tävlingstillstånd och betalda medlemsavgifter.
§ 21
Actionlista/Aktivitetsplan
Listan och planen uppdateras så fort samtliga SGA har inlämnat uppgifter om årets planerade aktiviteter.
§ 22
Sportgrensrapporter
Ungdom/tjejer
• Planerar att delta och marknadsföra sina idéer ev påmässor och utställningar
• Kontakta skolor för att nå rätt målgrupper, Värmdö, Farsta, Fredrika Bremer t ex.
• Kontakta resp SGA och marknadsföra ungdomssatsning pålokala tävlingar
• Gärdesloppet i juni och Bilsportens Dag i höst
• Prel planerad Ungdoms/Ordförandekonferens i höst
Dragracing
• En kurs genomfördes 10 mars vilket resulterade i 91 nya licenser av totalt 150 deltagare
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Tävling på Tullinge 16 juni
Nämnde även att det kommer att köras VM i Speedway i höst påStadion vilket kan vara ett tillfälle att visa upp
sig. LOl kollar möjligheterna med SVEMO.
Folkrace
• Ett litet uppsving har noterats för sportgrenen
• Funktionärskurser behöver arrangeras för att utöka antalet funktionärer.
Bil-o
• Noterar till Folkrace motsats en nedåtgående trend; endast 24 startande i februari tävlingen
• Förfrågan om SM 2002 har inkommit till Stockholm men är obesvarad hittills
Off-Road
• Uppvisning kommer att genomföras i Malmö och Jönköping
Rally
• Bara en DM-tävling har hittills genomförts, 3/2 Grängesberg.
Planerade datum för kommande tävlingar är: 27-28/4, 13/5
• Förarmöte 20/3 påVärmdö
• Deltagit i Waxholms MKs årsmöte
• Kurs påGotland 24/3
• Möte med Rallyutskottet 6/4
• SGA-träff 6-7/4
• Funktionärskurs med KAK 19/4
• Backtävling 22/4
• Förarkurs 24/4
• Wheelsarrangemang 16/6 – ”gammelbilar”. JPe och HKu tillfrågade
Inga övriga sportgrenar representerade.
§ 23
Övrigt
- Innehåll i nästkommande Aktuellt diskuterades och det kommer att innehålla:
• Nya kontakter i Stockholms BF
• Påminnelser och Aktivkortet, ljudmätarkrav och insändande av resultatlistor med personnummer
• Framtida sätt att distribuera information; mail och hemsidan. I de fall klubb inte har någon möjlighet till detta
kommer informationen att skickas ut påtradionellt sätt. De klubbar som har egna hemsidor och mailadresser
kommer således inte att fåsin post i kuvert fr om Aktuellt 2/01 som kommer att skickas ut i slutet av sommaren.
• Nya hemsidesadressen www.stockholmsbf.org
• T-shirts till alla arrangerande klubbars funktionärer – UBe kollar pris, leveranstider mm med olika leverantörer.
• Gärdesloppet!
- SBF kommer att börja publicera Styrelseprotokollen påwww.sbf.se och Stockholm kommer att följa det så
småningom som ett led i att all information ska finnas påwww.stockholmsbf.org
Betr ljudmätarkravet så diskuterades tillkomsten av kravet, inköp av ytterligare en ljudmätare samt tillgängligheten av
utrustningen för resp sportgren.
LOl kollar pris och krav påmätare.
§ 24
Mötets avslutande och nästa möte
Ordförande tackade för dagens möte och påminde om nästa möte; 11 april för alla, samma tid och samma plats men
lokal kan vara annan.
Vid protokollet

Justeras

Eva Bucht, sekr

Peter Bokström, ordf
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