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Protokoll 03/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsesammanträde 2001-04-11
Plats: SIF, Smidesvägen 5, Solna
Närvarande:
Peter Bokström, (PBo), ordf
Håkan Karlenhed, (Hka), vice ordf
Ulla Bergqvist, (UBe)
Åke Hansson, (ÅHa)
Kurt Westberg (KWe)
Jan Lönnmark (JLö)
Titti Ågren (TÅg)
Jöran Pettersson (JPe)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge (OWa)
Frånvarande:
Eva Bucht, (EBu) sekr
Ewa Dahlqvist (EDa)
Patrik Tenbrock (PTe)
Anders Lundsjö (ALu)

§ § 25-37
§ 25
Öppnande
Ordf. hälsade välkommen till mötet.
§ 26
Protokollsjustering
Protokoll 2/01 bordlades för justering till nästa möte
§ 27
Skrivelser
Listan över inkomna skrivelser genomgicks enligt bifogad lista
§ 28
Ekonomi
Årsmötesprotokoll efterlystet från justeringsmännen. UBe efterlyser
T-shirts blir för dyra med tänkt leverantör. Nya offerter tas in till nästa möte. (OBS! Avvakta med Aktuellt) UBe tar in
offerter.
Beslutades att sponsra rallycrossjunioren Mikael Lundmark med 1500:- per tävlingstillfälle för TV-avgifter. UBe
handlägger utbetalningarna.
Som motprestation vill vi att Mikael ställer upp på vår "motordag på Högstabanan" samt anbringar vår logga på kläder och
bil. Vår motivering: " I vår strävan att satsa på ungdomar inom bilsporten anser vi att Mikael Lundmark genom sitt
seriösa agerande och framgångar inom Rallycrossen förtjänar en gratifikation. På detta sätt hoppas vi att Mikael
sporras inför framtiden och kanske finns i det allra främsta ledet inom några år."
§ 29
Rapporter
Ordförande rapporterade från Förbundsmötet.
§ 30
Hemsidan
Hemsidan har efter mötet 27/3 driftsatts. Resp SGA kontaktar LOl för att få lösenord/behörighet att uppdatera egna
sidor. På mötet 27/3 beslutades att mailadresser ska ordnas för resp gren och funktion.
§ 31
Klubbar
Tätare möten bör genomföras med A-klubbarna. En aktuell lista över A och B-klubbar upprättas till nästa möte av
UBe.
§ 32
Aktivitetskalendern
Uppdateras av EBu
§ 33
Gärdesloppet
En utställning kommer att genomföras i Gallerian under vecka 22. Pelle Lindelöw tillhandahåller sin Top Fuel Dragster
(LOl). Bemanning måste ses över för denna vecka.
På Gärdesloppet kommer bl a en gammal Rally-SAAB att finnas uppställd (ÅHa).
TÅg samordnar inför Gärdesloppet och resp SGA kontaktar henne.
På nästa möte kommer Gärdesloppet att vara huvudpunkten.
§ 34
Ljudmätare
LOl har fått informationen att FIA-kravet på klass 1-mätare inte kan ändras av juridiska skäl enligt SBF. Klass 2 mätare
kan användas om referensmätare och ligger i prisklassen 2000-5000:- vilket är betydligt lägre än klass 1.
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§ 35

Bilsportens Dag Högsta – 2001-09-08

HKa samordnar inför Bilsportens Dag på Högsta.
§ 36
Sportgrensrapporter
Ungdom/Tjejer-via mail
• Satsar på Bilsportens Dag på Högsta med ev någon kändis som dragplåster
• Försöker nå ungdomar och tjejer genom utskick och div annonser
• Någon aktivitet i samband med Gärdesloppet
Dragracing
• Nyligen genomförd kurs resulterade i över 100 nya licenser
Bil-o
• Inget att rapportera
Radiostyrd Bilsport
• Inget att rapportera
Rally
• Möte med Rallyutskottet 6/4
• Funktionärskurs med KAK 19/4
• Förarkurs 24/4
Folkrace
• Möte 5/4 – dålig uppslutning
Racing
• Förarkurs sista helgen i april – Kinnekulle/SSK
Rallycross
• Regeldiskussioner med utskottet
• Tävling på Högsta 16-17/6
Gokart-via mail
• Genomförd funktionärskurs 27/3
• Fem lokala tävlingar planerade; 8/5, 22/5, 5/6, 14/8 och 4/9
• Två nationella tävlingar:16-17/6 och 25-26/8
§ 37
Mötets avslutande och nästa möte
Ordförande tackade för dagens möte och påminde om nästa möte; 17 maj för alla, samma tid och samma plats men
lokal kan vara annan.
Vid protokollet

Justeras

Åke Hansson, tf sekr

Peter Bokström, ordf
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