STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND

Minnesanteckningar från Stockholms Bilsportförbunds styrelsemöte den 20 augusti 2002

Protokoll 6-2002
Närvarande: Peter Bokström Ordf.
Åke Hansson, ledamot
Ulla Bergkvist, ledamot + Ekonomi
Jan Lönnmark, ledamot + FR SGA
RB, RY, RA, OR, Bil-O, KA-SGA
Förhinder: Marie Sinkkilä, Sekreterare
§-§ 51-62
§51

Ordförande PBo hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren. Agendan genomgicks.

§52 PBo varit i kontakt med Eventum Motorsport, som är ett företag i Stockholm som arrangerar evenemang med
bilsportanknytning, bIa. i Kungsträdgården i augusti (om det nu blev av, ingen visste).
§53 VIP-kort diskussionen var igång igen o JLö fick i uppdrag att undersöka vad som felats på SBF, varför alla inte fått
sina VIP-kort för 2002.
§54

Rallycross SGA efterslyses fortfarande, inga tips har inkommit.

§55 Backtävlingen i Ullna gick bra enligt PBo, som var närvarande i tävlingsledningen med Vallentuna MK som
arrangör. Alkotest-mätaren som införskaffats till Stockholms BF användes inte, men kommer att finnas till förfogande på
vår a tävlingar i Stockholm framöver. Ett förtydligande om hur o vilka rättigheter tävlings arrangören har att använda
Alkotest resp. den täv landens rättigheter, skall framtagas med hjälp av Jan-Christer Uden. PBo kontakta JC i ärendet.
§56 Alla tävlings arrangörer som arrangerat tävlingar under 2001 och som inte inkommit med resultatlistor från 2001,
uppmanas kontaktas av resp. SGA för att omedelbart få in listorna. Klubbarnas årsrapporter som inte heller inkommit till
Ulla B bör omedelbart fås in. Vilka klubbar det handlar om återkommer UBe o PBo om.
§57 PBo berättade även om att SBFs Valberedning skickat brev till alla Distrikt i Sverige o bett Distrikten tänka på att
utöka deltagandet med en person till SBFs kommande Bilsportforum, med en från resp. valberedning. Mötet antog
förslaget och PBo kommer härmed att kontakta Inger Pettersson, sammankallande i valberedningen i Stockholm.
§58 Vi måste få klarhet i om vi har eller inte, någon Säkerhetsansvarig i Stockholm. Thomas
Bergelin (Fimpen) har varit på "tapeten" men han har ännu inte svarat JA. ÅHa kontaktar
honom ännu en gång. Får vi inget jakande svar, bör ny person hittas.
"

§59 Ekonomin verkar vara under kontroll enligt UBe. Ube:s kopiator sönder. Beslut om anskaffning av ny scanner till
UBe gjordes i ställer för kopiator.
Den kopiatorn/scannern som förr-förra sekreteraren Eva hade skall tagas "hem" och ges till vår nya sekreterare MSi.
§60 PBo och JLö jobbar vidare med Stockholms BFs hemsida och har enligt dom själv kommit en bra bit på vägen.
Alla i Stockholms BF som skall uppdatera mm sitt egna arbetsområde på hemsidan kommer att få klara regler av JLö så
småningom.

§61 Rally SGA började med "Rundan" därefter OR, Bil-O, RB som har fått ekonomiskt stöd från
Stockholms/Fritidsförvaltning till Skarpnäck, KA, FR har haft problem igen med vissa personer inom sporten, vilket Janne
L nu kommer att skriva om även till FR-utskottet får att få hjälp och sista rapportören RA.Inga revolutionerande nyheter
från någon. TA kontaktar Eva B för avhämtning av kopiator/scanner.
§62 Ordförande hoppades på att den kommande helgens Bilsportens Dag på Högsta banan i Haninge den 25 augusti,
skulle bli ännu bättre än förra årets. Inga kändisar inbjudna denna gång. men ett stort arbete är nedlagt av såväl familjen
Lönnmark som övriga SGA.
Vid noteringarna t.f sekreterare

