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Frånvarande:

Protokoll 11/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Arbetsmöte, Styrelsen + SGA 2002-01-27
Motorgården Ekstubben, Älta.
Peter Bokström (PBo), ordf.
Åke Hansson (ÅHa).
Anders Lundsjö (ALu).
Jan Lönnmark (JLö).
Jöran Pettersson (JPe).
Orvar Warfvinge (OWa).
Kurt Westberg (KWe).
Titti Ågren (TÅg).
Ulla Bergqvist (UBe), kassör.
Eva Bucht (EBu), sekr.
Ewa Dahlqvist (EDa).
Håkan Karlenhed (HKa), vordf.
Lennart Olsson (LOl).
Patrik Tenbrock (PTe).

§ § 107-119
§ 107

Öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 108

SDF Konferens
Rapport från Peter Bokström som närvarande vid konferensen tillsammans med Ulla
Bergqvist.
Alla distrikt i Sverige var representerade utom två stycken.
Jan-Olof Bohlin och Tommy Linde avgår från bilstyrelsen.
En projektgrupp från distrikten skall tillsättas som har till uppgift att höja funktionärsstatus,
projektgruppen ska även titta på licens frågan. Behövs det s å m ånga A-licenser? Och
liknande frågor.
Ytterligare en projektgrupp skall titta på stadgarna.
Vidare så har tjejutskottet upplösts, och kommer att ombildas till en rekrytering och mångfalds
grupp.
Det allmänna intrycket, var att konferensen var mycket bra och givande.

§ 109

Rally SM
Endast två stycken arrangörer har anmält intresse att arrangera SM tävling i år.
Ett förslag har kommit upp, att det bara skall köras en SM tävling om året. För att kunna
starta måste man kvala in. Detta får till följd att DM tävlingarnas status höjs vilket är positivt.
Förslaget kommer nog att behövas diskuteras ytterligare.
Det kommer att arrangeras en Säkerhetskurs för Rally under året.

§ 110

Verksamhetsberättelse 2001
Det fattas verksamhetsberättelser från Rallycross, Gokart, Radiostyrt, Offroad och Utbildning.
Ansvariga tar tag i det och skickar in snarast.

§ 111

Årsmötet
Årsmötet är utlyst i stadgeenlig tid d.v.s. minst 21 dagar innan.
Valberedningen har i uppgift att föreslå ny sekreterare eftersom våran nuvarande Eva Bucht
avgår.
Bertil Örtenstrand från bilstyrelsen kommer att närvara.
Adress till Eneqvist i Nacka skall ordnas fram.
Under året har Stockholms Bilsportförbund överskridit budgeten p.g.a. medvetna satsningar
som har gjorts b.l.a. Högsta dagen och funktionärs tröjor.
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§ 112

2002
Inför det nya året är nya projektgrupper tillsatta. Vi skall arbeta mer strukturerat och hoppas på
detta sätt att vi får mera uträttat.
Högsta dagens projektgrupp består av:
Jan Lönnmark (JLö) sammankallande, Bo Lindman (BLi), Håkan Karlenhed (HKa) samt ev.
Mats Eriksson Haninge MK.
Prins Bertil Memorial gruppen består av:
Titti Ågren (TÅg) sammankallande, Åke Hansson (ÅHa) samt Bo Lindman (BLi).
Mötes datum för grupperna bestäms senare.
Stockholm open i Rallysprint kommer igång under året, målet är att locka fler klubbar att
arrangera tävlingar då sprint loppen inte är så besvärliga att arrangera.

§ 113

Hemsidan
Mötet var överens om att den behöver en ansiktslyftning. En projektgrupp bildades som består
av:
Peter Bokström (PBo) sammankallande, Jan Lönnmark (JLö), Håkan Kujahn samt Bo
Johansson.

§ 114

Klubbkonferens
Kommer att byta namn till Ordförande och Sekreterare konferens.
Den hålls eventuellt på Scandic Järva krog.
Kallelse måste skickas ut snarast till A-klubbarna.
Närvarande vid konferensen bör Styrelsen och SGA vara. Samt ett antal gästförläsare som
SISU och
Bertil Örtenstrand m.fl.
Serveras Kaffe och lunch till deltagarna.
En projektgrupp har även här tillsatts och består av: Peter Bokström (PBo) sammankallande,
Jöran Pettersson (JPe) samt Sekreteraren.

§ 115

Differentierat arvode
Mötet enades att det skall införas differentierat arvode till styrelsen och SGA. Ordförande
kommer med ett förslag om utformning senare.

§ 116

Aktivitetskalendern
Bör komma ut snarast.

§ 117

Budget för SGA
Budgetförslag från kassör bör skickas till SGA snarast.

§ 118

Övrigt
Ny Ungdoms och Rekryterings (SGA) har utsetts, det är Bo Lindman (BLi).
Vi tar även in en Adept som är Andreas Johansson.

§ 119

Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Jan Lönnmark

Peter Bokström, ordf.
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