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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Årsmöte 2002-02-21
Plats: Eneqvist Bil, Nacka, Matsalen.
Närvarande:
26 st ombud med totalt 41 röster*, SDF-styrelsen, sportgrensansvariga och inbjudna gäster.
Inledning
Jörgen Eneqvist, Eneqvist Bil, Nacka, Hälsade oss välkomna!
Bertil Örtenstrand, ledamot i Bilstyrelsen, fortsatte med att påkalla en tyst minut för de Gokart
Förare/Ledare som så tragiskt omkom i Flygolyckan i Milano den 8 oktober 2001.
Prisutdelningar
Sedan förrättades prisutdelning av de SM plaketter som SBSF medlemmar ej avhämtat vid SBF’s
prisutdelning den 1 December 2001.
Följt av prisutdelning av DM plaketter i Rally + Bil Orientering.
Presentation av ledamöter/SGA i Stockholms BF
SBSF’s ordförande, Peter Bokström, presenterade den närvarande SBSFs styrelsen och SGA,
även den nye ungdomsansvariga Bo Lindman presenterades.
Övriga gäster presenterades: Bertil Örtenstrand, SBF styrelse, tillika sekr. i SBSF’s Juridiska kommitté
samt f.d. SBSF ordf.; Jan-Christer Udén, föredragande i SBF’s Juridiska Kommitté, f.d. ordf. i SBSF’s
Juridiska kommitté samt f.d. SBSF ordf.; Bosse Pettersson, SBF’s RA-utskott samt f.d. SGA Racing inom
SBSF och Kristina Karlsson, medlem i RIN Juridiska kommitté, tillika SBSF’s valberednings ordf. f.d.
SBSF’s Juridiska kommitté samt f.d. ordf. i SBSF.

§1
Mötets öppnande
Stockholms BF:s ordförande Peter Bokström hälsade de närvarande klubbarnas representanter, inbjudna
gäster och övriga, välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet öppnades kl 19.00.
§2
*Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Upprop förrättades och röstlängden fastställdes till 41 röster, fördelade på 16 klubbar.
Ingen reduktion av röster behövdes. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
§3
Fastställande av dagordning
Vid mötet presenterades en reviderad dagordning, mötet fastställde dagordningen.
§4
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§5
Val av ordförande för mötet
Bertil Örtenstrand valdes att leda dagens förhandlingar.
Inledningsord från SBF av Bertil Örtenstrand:
Bertil berättade om bästa arrangör 2001, Finnskoga MK, EM i RC samt Svenska Rallyt tillsammans med
Nya Zeeländska Rallyt, RY VM samt Svenska EM/FIA segrare 2001.
Vidare har representanter från Kinas bilsport förbund besökt SBF kansliet i Bredden.
I Kina finns f.n. 210 licensierade förare, 75 personer finns på Kinas motsvarighet till Kansliet i Bredden.
Antalet licenser har under 2001 ökat till 36300 st, (2000 var det 35700 st).
JES, SBF’s Juniorsatsning fortsätter i RY/RC, stödpengar åt 3 lovande ungdomar.
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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds Årsmöte 2001-02-22
Ett Riksidrottsgymnasium i Mjölby har etablerats, Värmdö Tekniska Gymnasium är inblandat och kommer
att bedriva viss verksamhet där.
SBF s hemsida blev komplett under 2001, nu finns alla Regelböcker samt övriga dokument och protokoll
att titta på eller hämta till sin egen dator.
Under 2001 diskuterades återigen SBF’s Framtidsdokument.
Ambitionen är att försöka vrida förbundet i fack enligt olika förutsättningar bredd/elit.
Utåtriktat kommersiellt inom de internationella grenarna DR /GK /RA /RY /RC, och breddverksamhet
nationellt inom Bil-O /BA /CR /FR /OR /RB.
SBF försöker att etablera TV bevakning av svenska mästerskapstävlingar i RC/RY, men det är mycket
dyrt och måste finansieras med bl.a. sponsring från näringslivet.
Under 2002 skall funktionärers status etc. utredas av en arbetsgrupp som skall rapportera vid höstens
konferens. SBF håller vidare på att rekrytera en utbildningsansvarig till kansliet i Bredden.
SBF uppvaktar RF tillsammans med olika förbund som sysslar med sporter som bullrar för att kunna
utnyttja kommunala bidrag.
Ekonomiskt gick det bra för SBF.
§6
Val av sekreterare för mötet
Håkan Kujahn valdes till sekreterare för dagens möte.
§7
Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Jöran Pettersson och Jan-Christer Udén.
§9
SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2001
Ordföranden gick sida för sida igenom verksamhetsberättelsen och justeringar enligt nedan noterades.
Sid 13: Kassören Ulla Bergqvist redovisade de ekonomiska siffrorna från ett separat blad som ersätter
befintlig sid. 13, Sidan bifogas originalprotokollet.
Årsmötet godkände förelagd verksamhetsberättelse med nämnda justeringar.
§9
Revisorernas berättelse för 2001
SBSF’s revisor, Marts Jägerhult, läste upp revisorernas berättelse varefter mötet godkände densamma,
(bifogas originalprotokollet).
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2001 förvaltning.
§ 11

Behandling av motioner enligt §44 (SBF:s stadgar) samt övriga av SDF-styrelsen till
mötet hänskjutna ärenden
Från SBF fanns 1 Förslag att behandla:
Förslag på en komplett uppdatering av SBFs stadgar.
1.
Stockholms BFs styrelse har godkänt förslaget.
SBF förslag 2002-02-02 redovisades av Bertil Örtenstrand
(som f.ö. är författare till nämnda stadgar).
Stockholms BFs årsmöte beslutade att tillstyrka förslaget.
Från distriktets klubbar fanns inga motioner att behandla.
§ 12
Val på ett år av ordföranden i SDF och ordföranden i SDF-styrelsen
Till ordförande i SBSF:s styrelse på ett år omvaldes Peter Bokström, Vallentuna MK.
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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds Årsmöte 2001-02-22
§ 13
Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
Ulla Bergqvist, Djursholms MK och Åke Hansson, RHK har ett år kvar av mandattiden.
Till nya ledamöter omvaldes Håkan Karlenhed, Haninge MK och till ny ledamot valdes
Margareta Mårtensson, Stockholms SVK.
§ 14
Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
Till revisor på ett år omvaldes Mats Jägerhult, Vallentuna MK och till revisorssuppleant omvaldes
Christer Boo, Botkyrka MK.
§ 15
Val av ombud till SBF:s Rådsmöte jämte erforderligt antal suppleanter
Till ordinarie ombud valdes: Peter Bokström, Jöran Pettersson och Åke Hansson.
Till suppleanter valdes: Ulla Bergqvist, Djursholms MK (1:e) och Jan Lönnmark, Stockholms BK (2:e).
§ 16
Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Stockholms IF:s förbundsmöte.
§ 17
Val på ett år av ordförande i valberedningen
Årsmötet valde till ordförande och sammankallande på ett år Inger Pettersson, Stockholms SVK.
§ 18
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen
Allan Fromm, Jakobsbergs BSF har ett år kvar av mandattiden.
Thomas Palm, Stockholms BK, omvaldes och Erik Häggbom, KAK Stockholm valdes till ledamöter på två
år.
Då Inger Pettersson, (som hade 1 år kvar av sin mandattid), valdes till ordförande och sammankallande,
föreligger en vakans i valberedningen.
Årsmötet kunde inte finna någon kandidat, årsmötet uppmanade dock förbundet att till nästa år ha täckt
vakansen.
§ 19
Fastställande av inkomst- och Utgiftsstat för 2002
Det fanns ingen budget att presentera.
Mötet beslutade att budgeten senast den 15/3 2002 utsänds till årets delegater för godkännande.
Intensionen måste vara att budgeten för 2002 måste minst visa ett 0-resultat.
§ 20
Fastställande av arbetsplan för 2002
Peter Bokström läste upp arbetsplan för 2002.
Årsmötet fastställde föreslagen arbetsplan för 2002, (bifogas).
En fråga gällande Ungdomsverksamheten togs upp.
Peter förklarade att SBSF under 2 år har försökt att ”ragga” ungdomar på skolor och haft problem med
tidigare funktionärer. Bosse Lindman, den nye Ungdomsansvarige, jobbar civilt med motorbranschen och
övriga som har Bilen som Yrke och Hobby. Bosse kommer att jobba vidare med Högsta/Gädesloppet.
§ 21
Meddelande om dag och plats för Bilsportförbundets Rådsmöte 2002
SBF:s Rådsmöte äger rum den 14 april, på Nova Park, Knivsta.
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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds Årsmöte 2001-02-22
§ 22
Mötet avslutande
Mötet avslutades med att Stockholms BFs omvalde ordförande Peter Bokström tackade för visat
förtroende, han tackade även Bertil Örtenstrand för ett väl genomfört årsmöte, varpå följde utdelning av
blommor till mötesordförande och kvällens värd, Jörgen Eneqvist.
Mötet avslutades ca 20.00.
Sekreterare

Ordförande

Håkan Kujahn

Bertil Örtenstrand

Justeras

Justeras

Jöran Pettersson

Jan-Christer Udén
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