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§ 72
Frånvarande:

Protokoll 07/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsesammanträde med SGA 2001-09-20
Bilsportens Hus, Bredden
Peter Bokström, (PBo), ordf
Eva Bucht, (EBu) sekr
Ulla Bergqvist, (UBe)
Åke Hansson (ÅHa)
Håkan Karlenhed (HKa)vordf+RC/B/CK
Orvar Warfvinge (OWa RB)
Jöran Pettersson (JPe) RY
Jan Lönnmark (JLö) FR
Titti Ågren (TÅg) RA
Anders Lundsjö (ALu) GK
Jan Olofsson SISU
Ewa Dahlqvist( EDa)Ung
Lennart Olsson (LOl)DR
Kurt Westberg (KWe) BO

§ § 72-

§ 72
Öppnande
Ordf. hälsade välkommen till mötet och speciellt till dagens gäst från SISU, Jan Olofsson.

§ 73
SISU – ömsesidig information
Jan Olofsson informerade om SISUs verksamhet och vad föreningar/förbund har för möjligheter att få hjälp med i form
av bidrag och rådgivning.
Bl a tog han upp miljökonsekvensbeskrivningskravet som kommuner har börjat ställa krav påoch de avgifter som är
förknippade med detta. I de fall kommuner kräver att detta ska göras och betalas såska föreningarna inte göra
beskrivningarna och bestrida avgifterna. Det är bara de själva som har kompetensen att utforma dessa beskrivningar
och kan inte kräva att detta utförs av föreningsfolk.
Jan berättade också om möjligheten att söka bidrag för till-och ombyggnad av anläggningar/föreningslokaler,
information om detta finns på www.rf.se .
Beslutades att till nästa styrelsemöte 16 oktober inbjuda SISU-representant för ytterligare information om
möjligheterna att söka bidrag för olika aktiviteter.
§ 74
Protokollsjustering
Protokoll 05+06/01 justerades och lades till handlingarna.

§ 75
Skrivelser
Listan över inkomna skrivelser genomgicks enligt separat lista lista.
Bl a:
Brev från Idrottsförvaltningen om regionala anläggningar – PBo
§ 76
Ekonomi
Kostnaderna för Bilsportens Dag på Högsta konstaterades ha blivit väldigt höga. En översyn av detta görs till nästa år
för att få ner dessa.
Prova-på-licenspengarna som mottogs på Högstabanan användes för betalning av bränsle till ”kändisbilarna” och totalt
ska 1600:- inbetalas till SBF. UBe åtgärdar.

§ 77
Rapporter – Bilsportens Dag
Bilsportens Dag på Högsta var i år en mycket lyckad tillställning och EDa och hennes assistent Petra, får en stor eloge
för allt arbete och engagemang som hon lagt ner på detta event. Kändisarna som var med var: Robert Aschberg, Micke
Syd, Jonas Lexell, Annika Ljungberg, Jörgen Lantz, Gert Fylking, Martin Melin och Hasse Aro. De fyllde tillsammans
S0107.doc

STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND
Sidan 2 av 3
med representant för Radio Rix, Victor, och vinnarna från Radio Rix-tävlingen inför eventet, ett flertal heat folkrace och
finalen vanns till slut av Jonas Lexell. Några av de tävlande blev ”eld och lågor” och har nu funderingar på att starta upp
en ny ”karriär”. Vi får väl se…….
Ett stort TACK till Stockholms BKs Jan Lönnmark & Co för allt arbete och material för att genomföra racet.
Det var ett mycket fint prisbord bestående av matkorgar, hårvårdsprodukter, resor och middagar. Ett stort tack till
sponsorerna som med sina otroliga bidrag höjde statusen på hela eventet. Sponsorer var ICA Brandbergen, Silja Line,
Paul Mitchell, Hard Rock Café och Hasselbacken. Än en gång TACK!
Kocken som hade lagat funktionärsmaten får också en eloge för sin utsökta mat och det var synd att inte alla hann
med att få avnjuta den, men det är inte alltid tiden räcker till.
Prova-på-aktiviteten var som vanligt ett mycket uppskattat inslag och det var stundtals långa köer till detta.
Mest uppskattat av publiken var naturligtvis Patrik Tenbrocks uppvisning med Monstertrucken, två SAAB 900 mosades
på startplattan under enormt muller. Det missar ingen nästa gång!
Tack även till årets speaker som gjorde ett bra jobb motarbetat av anläggningen som ”spökade”.
Ris
-

och Ros om årets event:
200% bättre än förra året – öka!
Banan iordningställande försenat – tidigare uppslutning!
Overallbrist i rallybilarna – krav!
Ej angivet i annonsen vilka grenar som representerades – pga ovisshet!
Stor avsaknad av Rallycross och Gokart – nästa år!
Avsaknad av bana för Radiostyrd Bilsport – möjlighet finns och ordnas nästa år!
Fri entré kunde ha stått i annonsen – sant men bra med tanke på nästa års inträdesinförande 20:-?
Övriga Stockholmsklubbar ? PR ? – egna tält ? – nästa år?
Rörigt! – utse en koordinator till nästa år!
Gratis ”Barnaktivitet” – instruktioner och restriktioner för detta!
Köbildningen Prova-på – annat system? Förarna själva håller koll?
Dubbelstol FR? – ej besiktigat men samma säkerhetsanordning som förarsidan
Speaker/högtalaranläggning/information/musik – mer action, mer musik, bättre information till speakern, nästa år
anlita Högtalartjänst (3000:-) och även ha mikrofon vid prisutdelningen.
Publikavspärrningar!!!! Utse säkerhetsansvarig – TPa?

§ 78
Hemsidan
Protokollen önskades få publicerade på hemsidan i form av PDF under egen rubrik påstartsidan(index).
EBu kontaktar HKu.
§ 79
Actionlistan
Dekaler inte levererade ännu men UBe undersöker igen. T-shirtarna snart slut. TÅg hoppas få höra av ”Tröjsäljaren” från
Högsta som hade kontakt med billigare leverantör, ca 50% lägre pris än Profilkompaniet och Offelin.
§ 80
Aktuellt 0201
Innehåll i kommande aktuellt efterlystes och ska vara EBu tillhanda senast 010921 för utskick vecka 39.
Om inget nytt tillkommer så är innehållet:
Påminna om ljudmätare
Kort rapport om Bilsporten Dag
Kort rapport från A-klubbträffen
Ny träff 24/11 i samband med RY/FR-prisutdelning – Tant Åke på Liljeholmen HKu mailar RY-innehåll under morgondagen – kurser mm
Kursanmälningar skickas till SGA och sedan vi a UBe till SBF.
§ 81
Övrigt
UBe påminde om att kursanmälningar till CL-kurser alltid ska gå via henne som utbildningsansvarig och kassör.
§ 82
Mötets avslutande och nästa möte
Ordförande tackade för dagens möte och påminde om nästa möte; 16 oktober för samtliga samt tillsammans med en
representant från SISU. Platsen blir Bilsportens Hus, Bredden.
Resterande möten detta år är:
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Datum
20/9
16/10
10-11/11
6/12

Aktivitet
Utvärdering Högsta + SISU + Aktuelltinnehåll
Inför Ordf/Ungd+Klubbkonferens samt arbetsmöte
KONFERENS + Arbetsmöte
Styrelsemöte

Vid protokollet

Justeras

Eva Bucht, sekr

Peter Bokström, ordf

Deltagare
S, SGA, SISU
S, SGA
S, SGA
S
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