STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND
Utskrivet: 2003-02-10
Justerat: 2003-02-20

Protokoll 11/2002
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2003-01-22
Närvarande:
Åke Hansson (Aha)
Ulla Bergqvist (Ube)
Janne Lönnmark (Jlö)
Lennart Olsson (Lol)
Jöran Pettersson (Jpe)
Titti Ågren (Tåg)
Orvar Warfvinge ( Owa)
Janne Ketonen (JKe)
Kurt Westberg (Kwe)
Frånvarande:
Peter Bokström (Pbo)
Anders Lundsjö (Alu)
Marie Sinkkilä (Msi)
Thomas Bergelin (Tbe)
Patrick Tenbrock (Pte)
Bosse Lindman (Bli)
Monica Lorenz (Mlo)

§-§ 98-108
§ 98 Öppnande:
Vice Ordförande ÅHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 99 Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
§ 100 Att göra listan:
UBe Klart. UBe + PBo Klart. JLö Klart. Tåg har fortfarande inte fått tag på ljudmätaren.
§ 101 Årsmötet:
JLö Skickar ut kallelsen till klubbarna. TÅg Ordnar annons i IB.
§ 102 Ekonomi:
Budgetgenomgång.
§ 103 Möteslokal:
Mötet bestämde att mötena ska vara varannan gång i Bredden och varannan gång i Solna.
§ 104 Hemsidan:
JLö Berättade om nya sidan och att den ska publiceras 26/1, samt hade lite förhållningsorder
till SGA om uppdateringar o.s.v.
§ 105 SGA Rundan:
Bil-O: Inget att rapportera. Fick veta om ”Mapprace” som kommer att ingå i ”Blackrace” så
där finns det att göra.

DRAGRACING: Jobbar mycket med streetracingen just nu. Susanne Kallin har tagits med i
SBFs Junior Elitsatsning. Micke Kallin var över i USA och satte ett Världsrekord. En ny
klubb inom DR är på gång Laczzat. Kommer att ha en licenskurs inom kort. LOl var irriterad
över Ibs sätt att behandla DR, likaså över öppettiderna på licensavdelningen hos SBF, det
uppdrogs PBo att ta upp dom här frågeställningarna på SDF mötet.
FOLKRACE: Tävlingsledarkurs dem 30 mars ihop med RY på Smidesvägen.
RACING: STCC har återigen lagt om sin tävlingskalender och i och med det dragit undan
fötterna för dom flesta andra tävlingsarrangörer i landet.
RADIOSTYRD BILSPORT: 11 st har varit på RB konferens över helgen. MHF Skarpnäck
har återigen haft inbrott i lokalen, en varvräkningsutrustning stals tillsammans med några
DAIM!
RALLY: Första DM-Tävlingen kördes i Vallentuna, den andra körs i Sandviken i helgen.
Tävlingsledarkurs 30 mars 2003.
OFFROAD: Formula Offroadtävling i Stockholm?
§ 106 Övrigt:
LOl kom med förslag på en försäkring mot dödsolyckor, vad kan göras där?
Styrelsen ska titta på kostnader inom Bil-O, KWe tycker att det börjar bli dyrt att arrangera
tävlingar p.g.a. domarkostnader.
§ 107 Nästa möte:
Årsmöte och konstituerandemöte den 20 februari, Eneqvist Bil i Nacka.
§ 108 Avslutning:
ÅHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Janne Lönnmark

Åke Hansson

