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§ § 19-27

Protokoll 03/02
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Plats: Bilsportens Hus, Bredden
Närvarande: Peter Bokström, (PBo), ordf
Ulla Bergqvist (UBe)
Åke Hansson (ÅHa)
Margareta Mårtenson (MMå) sekr
SGA från §25
Lennart Olsson
Janne Lönnmark
Kurt Westberg
Jöran Pettersson
Bosse Lindman
Frånvarande: Anders Lundsjö
Patrik Tenbrock
Titti Ågren
Orvar Warfinge

§19 Öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 20 Protokollsjustering
Protokoll S0202 genomlästes och lades till handlingarna
§ 21 Skrivelser
Från SIF har erhållits verksamhetsbidrag med kr 16.155 plus utbildningsbidrag.
Idrottsförvaltningen delar ut ungdomsledarstipendier. Uppdrogs åt medalj-stipendiekommitten att söka
stipendium för Orvar Warfvinge
SBF's VIP-kort dela$ ut till styrelseledamöter eller någon som inte har licens. 9 st kort finns att dela ut.
Föreslogs att delas ut till följande: Janne Lönnmark, Kurt Westberg, Orvar Warfvinge, Patrik Tenbrock,
Bo Lindman, Susanne Lönnmark och Jörgen Eneqvist, Eneqvist Bil. Margareta Mårtenson avstår. Au diskuterar vilka som skall få de resterande. AU beslutar om det i nästa vecka
Årsberättelser från diverse förbund.
Diskuterades reglerna för insändande av årsredovisningar med verksamhetsberättelse och balans- räkning. Ulla
skickar brev till de olika klubbarna. Ulla skickar även årsrapport till SIF.
Margareta erbjöd sig hämta posten på Smidesvägen.
§ 22 Ekonomi
Ulla har ännu inte hunnit med att göra något åt ekonomin.
§ 23 Hemsida.
Janne och Peter arbetar med hemsidan. Det har blivit fel någonstans, en del går inte fram. Protokollen skickas
via mail till Janne f v b till hemsidan.
§ 24 Övriga frågor.
Tomas Bergelin är intresserad av uppgiften som säkerhetsansvarig.
Till mötet den 15/5 skall Åke framställa en lista på beslutade åtgärder.
Telefonlistan skall justeras. Janne Lönnmark har adjungerats till styrelsen i stället för Håkan Karlenhed, som
avsagt sig sina uppdrag med omedelbar verkan..
Peter skall kontakta Stockholms Idrottsförvaltning angående anläggningsfrågor. Jöran avser anmäla Anneli
Lundmark till kurs i bestraffning.
c
Förslag att Andreas Johansson tar över som SGA för karting.Andreas kontaktar själv avgående Anders
Lundsjö.
Andreas skall bjudas in till nästa möte.
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§ 25 Sportgrensrapporter.
Bilo NM och SM arrangeras till hösten. Arbetet fortsätter med Hyundai-tävling i Strängnäs- trakten.
RA RHK arrangerar Formula Junior (historiskt) i Karlskoga 15-16/6
RY Deltävling 2 i Enköping och deltävling 3 Mälaröarna.
Stockholm-open-sprint arrangerades 21/5. Området ändras gång efter annan varför det är svårt göra bana. 2:a
tävlingen kommer att förläggas till Gustavsbergs fabriker. SGA-möte hölls i anslutning till Rådsmötet i
Knivsta.
Deltävling 4 blir i Österby i samarbete med Östergötland.
Ung; Planerar gemensam aktivitet i skolorna tillsammans med motorbranschens arbetsgivar förbund. Planerar
även besöka klubbarna.
DR SGA-möte samlade 40 deltagare.
FR 1 tävling har körts. Teknikkurs hålls den 18/5.
§ 26 Övrigt.
Ulla rapporterade att arbetet med Enköpingsbanan fortgår. Terje Skilland, 590822-2895,
skall tilldelas A-licens för tävlingsledare och Lars-Inge Johansson, 581124-4879, A-licens teknik.
Problem med SGA för Rallycross. Peter kontaktar Anders Wikström för förslag om namn. Kan även vara en
Crosscart-åkare.
Gärdesloppet: Arbetet ännu ej påbörjat men bör igång snarast. Några olika biltyper kommer att stallas ut.
Arbetet med Haningedagen, 25/8, bör också komma igång snarast möjligt enligt nytt koncept.
Busstransporterna är klara.
Lelle framförde önskemål om att dagordning skall skickas ut inför mötena. Margareta går igenom gamla
protokoll för att se vad som brukar förekomma.
§27 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Margareta Mårtenson, sekr

Peter Bokström, ordf
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