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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Årsmöte 2003-02-20
Plats: Eneqvist Bil, Nacka, Matsalen.
Närvarande:
22 st ombud med totalt 40 röster*, SDF-styrelsen, sportgrensansvariga och inbjudna gäster.
Prisutdelningar
Mötet inleddes med prisutdelning.
Där delade man ut de SM plaketter som SBSF medlemmar ej avhämtat vid SBF’s prisutdelning den 30
november 2002.
Därefter följde av prisutdelning av DM plaketter i Rally och Bil Orientering.

§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 40 röster, fördelade på 16 klubbar.
Ingen reduktion av röster behövdes. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
§3
Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen.
§4
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§5
Val av ordförande för mötet
Sören Johansson, ledamot i Svenska Bilsportförbundets styrelse, valdes att leda dagens förhandlingar.
§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 Bertil Örtenstrand och Jan-Christer Udén.
§8
SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2002
Ordföranden gick sida för sida igenom verksamhetsberättelsen och justeringar enligt nedan noterades.
Sid. 8, RA, på 1:a raden, 2001 skall vara 2002; sid. 11: RB, 2:a stycket, 2003 skall vara 2002 samt
Ungdom, sista stycket, MRH skall vara MRF.
Årsmötet godkände förelagd verksamhetsberättelse med nämnda justeringar.
§9
Revisorernas berättelse för 2002
SBSF’s revisor, Mats Jägerhult, läste upp revisorernas berättelse, som lades till handlingarna,
(bifogas originalprotokollet).
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2002 förvaltning.
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§ 11

Behandling av motioner enligt §44 (SBF:s stadgar) samt övriga av SDF-styrelsen till
mötet hänskjutna ärenden
Från SBF fanns 2 Förslag att behandla:
1.
Förslag på förändring av SBFs stadgar.
Förslaget var ej utdelat till mötesdelegaterna, Bertil Örtenstrand, SBF’s Stadgegrupp, läste upp och
redogjorde för förändringarna.
SBSF’s ordförande, meddelade att styrelsen har tagit del av berörda ändringar.
Stockholms BFs styrelse har godkänt förslaget.
2.

SBF’s förslag till förändring av bestraffningsbestämmelserna.
Bertil redogjorde för innebörden i förslaget.
SBSF’s styrelse har ej tagit del av förslaget.

Från Västra Bilsportförbundet fanns 1 Förslag att behandla:
3.
Förslag på förändring av SBFs stadgar.
Stockholms BFs styrelse har avstyrkt förslaget.
Stockholms BFs årsmöte beslutade att tillstyrka förslag 1.
Stockholms BFs årsmöte beslutade att tillstyrka förslag 2.
Stockholms BFs årsmöte beslutade att avstyrka förslag 3.
Från distriktets klubbar fanns inga motioner att behandla.
§ 12
Val på ett år av ordföranden i SDF och ordföranden i SDF-styrelsen
Peter Bokström är avgående ordförande. Peter har avböjt omval.
Valberedningen föreslog Kenneth Karlsson, Haninge MK. Inga ytterligare förslag framlades.
Till ordförande i SBSF:s styrelse på ett år valdes Kenneth Karlsson.
Kenneth presenterade sig och tackade mötet för förtroendet.
§ 13
Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
Ulla Bergqvist, Djursholms MK och Åke Hansson, RHK är avgående ledamöter,
Två styrelseplatser är vakanta.
Valberedningen föreslog: Åke Hansson; Jan Lönnmark, Stockholms BK; Jöran Pettersson,
Mälaröarnas MK och Håkan Kujahn Solna MS. Inga ytterligare förslag framlades.
Till ledamöter på 2 år omvaldes Åke Hansson, och till ny ledamot valdes Håkan Kujahn.
Till ordinarie ledamöter på 1 år valdes Jan Lönnmark och Jöran Pettersson.
§ 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: Kenneth Karlsson, Åke Hansson och Jöran Pettersson.
Till suppleanter valdes: Jan Lönnmark (1:e) och, Håkan Kujahn (2:e).
§ 16
Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet uppdrog åt den valda styrelsen att utse ombud till Stockholms IF:s förbundsmöte.
§ 17
Val på ett år av ordförande i valberedningen
Inger Pettersson, Stockholms SVK är avgående ordförande. Inger omböjde omval.
Mötet föreslog Erik Häggbom, KAK Motorsport till ny ordförande.
Årsmötet valde Erik Häggbom till ordförande och sammankallande på ett år.
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§ 18
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen
Thomas Palm, Stockholms BK och Erik Häggbom har ett år kvar av mandattiden.
Erik valdes till ordförande, se § 17.
Allan Fromm, Jakobsbergs BSF är avgående ledamot och en vakans föreligger.
Årsmötet föreslog Susanne Lönnmark, Stockholms BK; Mona Blomgren, KAK Motorsport och
Tord Hammarström, KAK Motorsport.
Årsmötet valde Susanne Lönnmark, Stockholms BK och Mona Blomgren, KAK Motorsport till ledamöter
på två år och fyllnadsval av Tord Hammarström, KAK Motorsport till ledamot på ett år.
§ 19
Fastställande av inkomst- och Utgiftsstat för 2003
Årsmötet fastställde föreslagen inkomst- och Utgiftsstat (budget) för 2003, (bifogas).
§ 20
Fastställande av arbetsplan för 2003
Peter Bokström läste upp arbetsplan för 2003.
Fråga om hur meddelande från SBSF skall distribueras ställdes, Peter meddelade att meddelande även i
fortsättningen sänds med E-post till de som har anmält e-adress, övriga får vanlig post.
2 stora aktiviteter inom distriktet poängterades: Motordagen på Haninge/Högsta samt ett aktivt
medverkande i Prins Bertils Memorial. + Stockholms Bilsalong i April.
Distriktet skall jobba för slut på illegal Streetracing i Stockholm.
Trots möten med myndigheter är det svårt att få igång verksamheten,
distriktet kommer att jobba vidare i frågan.
Årsmötet fastställde föreslagen arbetsplan för 2003, (bifogas).
§ 21
Meddelande om dag och plats för Bilsportförbundets Förbundsmöte 2003
SBF:s Förbundsmöte (Rådsmöte) äger rum den 6 april, på Nova Park, Knivsta.
Mötesordföranden begärde ordet:
Sören Johansson avslutade mötet med en kort redogörelse från Svenska Bilsportförbundets verksamhet
under 2002.
Sören lämnade sedan över klubban till Kenneth.

§ 22
Mötet avslutande
Mötet avslutades med att Stockholms BFs nyvalde ordförande Kenneth Karlsson återigen tackade för
visat förtroende, han tackade även Sören Johansson för ett väl genomfört årsmöte, varpå följde utdelning
av blommor till mötesordförande och avgående ordförande, Peter Bokström.
Mötet avslutades ca 20.20.
Sekreterare

Ordförande

Håkan Kujahn

Sören Johansson

Justeras

Justeras

Bertil Örtenstrand

Jan-Christer Udén
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