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Protokoll 03/2003
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2003-04-22
KAK:S klubblokal.
Närvarande:
Kenneth Karlsson (KKa)
Janne Lönnmark (JLö)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Thomas Bergelin (TBe)
Monica Lorenz (MLo)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Bosse Lindman (BLi)
Janne Ketonen (JKe)
Erik Häggbom (Valberedningen)
Frånvarande:
Bengt Rosén (BRo)
Titti Ågren (TÅg)
Åke Hansson (ÅHa)

§-§ 24-32
§ 24

Öppnande:
Ordförande KKa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 25

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 26

Skrivelser:
SBF: Ang Stockholms svk:s skulder till förbundet, skulderna är nu betalda och
tävlingstillstånd kan lämnas.
SBF Kurt-Lennart Jönsson: Audi Sport Club Schweden har valts in i SBF.
SBF Lars Edvall: Förfrågan om hjälp till RF:s jubileumsbankett.
KAK: Ang Kartingbana, Stockholms BF ställer sig bakom förslaget och välsignar förslaget
och önskar KAK lycka till.
IB: Prenumerationer, HKu kollar och skickar in, SBSF betalar 6 st.
RF: Ny klubb Lazzat. Stockholms BF godkänner och JLö skickar in till RF.

§ 27

Ekonomi:
Ekonomiskalathunden gicks igenom, kommer att justeras av HKu.
Sekreteraren JLö, vill ha betalt för toner till skrivaren, bifalles av styrelsen.

§ 28

Rådsmötet:
KKa föredrog vad som hände på rådsmötet.

Stockholms Bilsportförbund

Sidan 2 av 2

§ 29
SGA Rundan:
Bil-O: DM-tävlingarna är utsedda, men 2st är redan inställda, förhoppningsvis så blir det bättre i höst.
DRAGRACING: 2 st förarkurser en i Sthlm och en på Elmia. Ett problem uppstår med
bilstyrelsens beslut §108 ang. att klubbar inte får ha namn med streetracing, det är en klubb på väg in
som heter SSRO Stockholms StreetRacing Organization.
Stockholms Stad vill inte ha något med det sk. Blackracet att göra, politikerna kämpar imot med
näbbar (kängor?) och klor, vi får ta till lite andra åtgärder!
Inga tävlingar på Tullinge flygfält.
FOLKRACE: Har haft en tävlingsledarkurs, med 30 deltagare, en förarträff och en tävling. Det är
tävling igen den 10 maj på Botkyrka.
KARTING: Har haft en tävlingsledarkurs på K.S. 30 st närvarade. 17-18 maj är det tävling på
Järfälla.
OFFROAD: En tävling har gått på Haninge MK Högstabanan. Antalet åkare ökar stadigt hela
tiden, mycket på grund av SUV:arna bl.a. Problemet med SUV:n är att dom är för låga och inte
kommer in på spåret.
RALLY: DM-tävling 3 går nu i helgen på Gotland. Sprintcupens deltävling 1 går av stapeln på
Högsta den 1maj. DM-tävling 4 körs den 18 maj Mälaröspecialen. DM-tävling 5 körs den 14 juni G-J
Pokalen i Eskilstuna. Utbyte med Östergötland den 31 maj, Sbsf skickar domare och TL. Har haft en
TL-kurs i Solna. Har varit på SGA-träff och på rådsmötet i Knivsta. Har också haft ett förarmöte i
Vallentuna.
RALLYCROSS: Turbulent i SM, med Tv rättigheter bl.a.
RADIOSTYRD BILSPORT: Funktionärs uppdatering. Det kommer att köras en SM tävling på
Flaten, det kommer också att köras ett NM där. Ska vara med på entreprenad mässan på Täbygalopp.
SÄKERHET: Har varit på kurs i Knivsta, vill vara rådgivande instans istället för att komma med
pekpinnar från förbundet. Det jobbas på en checklista.

REKRYTERING: Rekryteringskonferens i Knivsta, om hur vi ska jobba framåt.
Rekryterings utbildning i Knivsta, hur når vi ungdomar? Branschorganisationerna är
intresserade att vara med. Tittas på om det går att få in en klass mellan drivers-20open och
full licens.
Tillståndsgivning: Det har varit kurs i Knivsta, mycket givande. 1 maj är det sista anmälningsdag för
tävlingar 2003
§ 30

Övrigt:
Prins Bertil memorial, KKa kollar med TÅg vad vi har lovat.
BLi kollar yta på Bromma till en Drivers Open.
Bilsportensdag, i september JLö och BLi bestämmer en mötesdag.
V.I.P. Kort. KKa, Bosse Högberg Motorbranchen, TBe, JLö.

§ 31
Nästa möte:
20 maj, Bergkällavägen 31
§ 32
Avslutning:
KKa avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid Protokollet:

Justeras:

Janne Lönnmark

Kenneth Karlsson

