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Protokoll 04/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsesammanträde 2001-05-17
Plats: SIF, Smidesvägen 5, Solna
Närvarande:
Peter Bokström, (PBo), ordf
Eva Bucht, (EBu) sekr
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)
Ewa Dahlqvist (EDa)
Patrik Tenbrock (PTe)
Anders Lundsjö (ALu)
Frånvarande:
Orvar Warfvinge (OWa)

§ § 38- 50
§ 38
Öppnande
Ordf. hälsade välkommen till mötet.
§ 39
Protokollsjustering
Protokoll 2+3/01 genomlästes/justerades och lades till handlingarna
§ 40
Skrivelser
Listan över inkomna skrivelser genomgicks enligt bifogad lista.
- Beslutades att godkänna ny klubb – Rosersbergs 4wd MK
§ 41
Ekonomi
Den ekonomiska lathunden uppdaterades och kommer att skickas till samtliga av EBu
Då det visat sig att SIF tar ut hög hyra för möteslokaler beslutades att hitta alternativa lösningar. Styrelsemötena kan
exempelvis genomföras hemma hos ledamöterna medan de Styrelse+SGA-mötena ev kan komma att genomföras i
Bilsportens Hus. TÅg fick i uppdrag att kontrollera möjligheten inför höstens möten.
Reseräkningar bör skickas in snarast möjligt och helst samma månad som ersättning önskas för att undvika
massutbetalningar inför bokslut.
T-shirts se § 45
§ 42
Rapporter
Inga rapporter.
§ 43
Hemsidan + mail + adresslista
Mailadresserna är klara enl den beställning som gjordes påmöte 27/3. Ytterligare en beställdes för vår revisor. LOl
ordnar detta.
Den nya adresslistan uppdateras med nya mailadresser och skickas med Aktuellt.
Beslutades ta bort personnummer från listan.
§ 44
Klubbar
Förslag på att genomföra kvällsträffar med A-klubbarna diskuterades. En aktuell lista över A och B-klubbar upprättas
av UBe så att EBu kan skicka inbjudan till första mötet som beslutades att bli i samband med Styrelse+SGA-mötet 15
augusti. UBe översänder listan under vecka 21 till EBu.
§ 45
Actionlistan
T-shirtsofferten från Profilkompaniet (59:-/st) godkändes då annan offert inte var fördelaktigare. Antalet T-shirts
minskades till 400 st.
Bildekaler tas fram med texten: 08 såklart och kommer att finnas på RC-juniorerna påHögstatävlingen och kommer att
finnas till försäljning. UBe återkommer med prisuppgift
Både T-shirten och dekalen kommer att försökas tas fram till helgen vecka 21 enl önskemål från SGA.
§ 46
Gärdesloppet
Beslutades beställa picknickkorgar enl det erbjudande som kommit från Gärdesloppets organisation. Stockholms BF
betalar för respektive ledamot/funktionär men det går att på egen bekostnad beställa fler.
TÅg inhandlar två partytält till Stockholms BF som används påGärdesloppet och framtida andra evenemang.
§ 47

Bilsportens Dag Högsta – 2001-09-08

En arbetsgrupp för Bilsportens Dag på Högsta tillsattes. Sammankallande är HKa tillsammans med EDa, TÅg och LOl
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ser över vad som ska göras inför denna dag. Ex vis marknadsföring och aktiviteter. Media, skolor med en speciell
motorsportkontaktperson diskuterades. EBu tar fram förteckning över Stockholms skolor. Varje kommun har
dessutom hemsidor där man hittar alla skolor. Exempel: www.sisab.se , www.huddinge.se , www.haninge.se
osv.

§ 48
Övrigt
PBo läste upp Mikael Lundmarks tackbrev/svar på vår sponsring av hans TV-sändningar i sommar. Han kommer
naturligtvis att ställa upp påBilsportens Dag på Högsta om inget annat oförutsett händer.
Ett mail om att köra Formel 1 påF16 i Uppsala har inkommit till både oss och Uppland. Ärendet hänskjuts till
Upplands BF.
Tävlingsansökningar för 2002 har inkommit enligt nedan:
RY (010503)
020414
RS
Mälaröarnas MK
Ullnasprinten I
Björn Malmqvist
020512
RY DM
Mälaröarnas MK
Mälaröspecialen
Björn Malmqvist
020915
RS
Mälaröarnas MK
Ullnasprinten II
Björn Malmqvist
020203
RY DM
Vallentuna MK
Gustaav Wasarundan
Stefan Jägerhult
RB (010514)
020511-12
RB DM
MHF Skarpnäck
1:8TR+1:10IC
Stefan Rosengren
020720-21
RB
MHF Skarpnäck
Sverigecupen 1:8TR+1:10IC
Stefan Rosengren
020824-25
RB DM
MHF Skarpnäck
MHF Trophy 1:8TR+1:10IC
Stefan Rosengren
Enl LOl har ansökningar för DR skickats men ej kommit fram. EBu kollar med SIF. (Ansökningarna kom eftersända till
EBu 21 maj med poststämpel 27 april från avsändaren).
Påpekades speciellt att alla ansökningar ska gå direkt till tillståndsgivarens adress
§ 49
Sportgrensrapporter
Ungdom/Tjejer
• Satsar påBilsportens Dag på Högsta med ev någon kändis som dragplåster – Hubert Bergh?
• Hemsida snart klar
• Kontakta ungdomar i skolor (se även Högstadagen) innan skolorna slutar.
Dragracing
• Säsongen startar
• Kursredovisningsrutin efterfrågades. Kontaktar JPe för info.
• SHRA Stockholms ansökningar för 2002, se Övrigt
Bil-o
• Svamptåget inställt pga tidsbrist, vilja och känsla!
Radiostyrd Bilsport
• Ingen rapport
Rally
• Tre deltävlingar genomförda i DM – B-förare Patrik Gärdin i en Volvo leder vilket har lett till Carl-Eric Johanssons
engagemang. Nästa deltävling 27/5 i Nyttinge.
• Domarutbyte – Eskiltuna – Ulf Ståhl. ÖSBF har uttalat önskemål om utbytesdomaruppdrag.
• T-shirts och dekaler önskas levererade inför nästkommande tävling vecka 21. UBe kollar.
Folkrace
• Steg 1 kurs genomförd med 10 deltagare.
• Backtävling planerad i Ullna till hösten
• Målkurvan på Högsta ses över av JLö och BPa
• Uthållighetsrace påSundsta – UBe övervakar.
Racing
• 11-15 april SSK delarrangör påElmia under Påskhelgen
• 20-22 april kördes långlopp på Karlskoga-banan, arrangör Stocksunds Sport MK. 70 st deltagare totalt 9
bärgningar, inga personskador. Har hört av förare i Wallenbergs klassen , att man är väldigt imponerad o glad åt
Skoghags evenemang. Snabb resultatservice till förarna, radiosamband etc.
• 28-29 april körde SSK årets första race på Kinnekullering. 77 deltagare totalt 1 rullning, inga skador. Enl.
domarrapport, mycket bra genomförd tävling, mycket bra tempo! Alltsåsom vanligt, SSK:s tävlingar perfekta
• 12-13 kördes långlopp påKinnekulle Ring, arrangör Stocksunds Sport MK. Ingen rapport ännu.
• 13 maj körde BMC Motorsport påAnderstorp, ingen rapport från tävlingen ännu.
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•
•
•

19-20 maj Racing i Våler – Norge 58 svenskar på väg att invadera Våler. I helgen körs racingtävling där för bl.a
Fyndbörsen Cup. Av 178 deltagare är inte mindre än 58 svenskar. SSK arrangör.
19-20 maj STCC påMantorp för klasserna STCC, JTCC, FFZ, GTR, Camaro. Där tävlar flera stockholmare och
framförallt flera av våra aktiva ungdomar i JTCC och Formel Ford Zetec klassen.
9-10 juni nästa SSK race påKinnekulle Ring.

Rallycross
• 13/5 Strängnäs – Mikael Lundmark – TV-bevakning
• Tävling på Högsta 16-17/6 – 140 anmälda
• Tävling på Högsta 6-7/10 - Superfinal
Gokart
• 8/5 lokaltävling Järfälla MK – 46 deltagare 1 klubb
• Järfälla har fått egen infart från E18
• 75 deltagare i förarkurs
• 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
Offroad
• 19/5 tävling i Strängnäs = säsongstart för FOFF
§ 50
Mötets avslutande och nästa möte
Ordförande tackade för dagens möte och påminde om nästa möte; 12 juni för enbart styrelsen, samma tid men inte
plats. Återkommer med plats i inbjudan.
Vid protokollet

Justeras

Eva Bucht, sekr

Peter Bokström, ordf
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