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Protokoll 08/2003
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte 2003-11-18
Bredden Sollentuna.
Närvarande:
Kenneth Karlsson (KKa)
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Lönnmark (JLö)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Titti Ågren (TÅg)
Lars-Åke Lundberg (LÅl)
Bosse Lindman (BLi)
Bengt Rosén (BRo)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Janne Ketonen (JKe)
Lennart Olsson (LOl)
Erik Häggbom (Valberedningen)
Frånvarande:
Thomas Bergelin (TBe)
Monica Lorenz (MLo)
Kurt Westberg (KWe)

§-§ 68-80
§ 68

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

§ 69

Protokolljustering:
Protokoll 7/2003 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 70

Skrivelser:
Laila Alsén, svaras av BRo och JLö.

§ 71

Ekonomi:
Vi går bra så här långt, dock kommer det utgifter mot slutet av året.

§ 72

Budget:
Styrelsen sätter sig med den.
SGA har lämnat sina budgetförslag.
Vi saknar budget från TBe, TÅg

§ 73
SGA Rundan:
DRAGRACING: En dag på strippen kört på Tullinge. Lazzat har kört lite tävlingar under året. DRutskottet har inte haft ett ända protokollfört möte under året?! Det är problem med FIA:s avgifter för
utländska förare vid tävlingarna.
FOLKRACE: Tävlingssäsongen avslutades med Halloweenrace hos Haninge MK, Stockholmsserien
är också slut, och det kommer att bli prisutdelning på Danvikscenter den 29 november tillsammans
med Rally. Har varit på SGA träff i Knivsta, det var trevligt som vanligt.
JURIDISKA: Har haft ett ärende..
KARTING: SM görs om med ny poängräkning och nya regler, med tävlingar i både söder och norr.
Det finns nu en bränsleprovare att tillgå från utskottet.
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KONBANA: Har haft möte med Magnus Thomé och Gustav Urlander, där framförallt bansäkerhet
diskuterades. Har även haft kontakt med Amerikanska förbundet i frågan.
OFFROAD: Botkyrka MK håller på att leta nytt område, dom skall förmodligen vara borta från
Tullinge 2009.
RACING: Är slut för i år, nu väntar vi på isracingsäsongen. Junior SM mästare i S40, Sebastian
Malm. SLC hade auktion på startnummer och behållningen gick till barncancerfonden.
RALLY: DM är nu slut vi gratulerar Björn Gustafsson Haninge MK. Årets prisutdelning kommer att
gå av stapeln den 29 nov i Danvikscenter tillsammans med folkrace. På förarmötet den 4 november
var det 56 st som kom till Högsta. 8 nov var det teknikerträff inför de nya besiktningsreglerna som
träder i kraft efter nyår, 10 st deltog. Har varit på SGA träff i Knivsta som var konstruktivt och bra.
Har blivit inbjuden till möte med KAK den 25 nov inför deras jubileumsrally 2004.
Presenterade ”Östra Öppna Sprint Cupen” som bifölls av styrelsen.
RADIOSTYRD BILSPORT: Konferens i Järva krog med SGA möte. Robert Johansson från MHF
Skarpnäck blir ny medlem i utskottet. 5 tävlingar är sökta 2004 från MHF Skarpnäck.
REKRYTERING: Det har varit ett rekryteringsmöte i Knivsta, TÅg var på plats. Hemsida på gång,
tre yngre förmågor tar över. Det har också varit ”workshop” på Bosön, med SISU.
TILLSTÅND: Betalningsförmågan har varit bra under året från klubbarna.
UTBILDNING: Har för avsikt att dra igång teknisk utbildning inom FR, RA och RY. Förarkurs
Rallycross, undersöker hos granndistrikten om dom vill vara med.
VALBEREDNING: Tillståndsgivningen finns det en kandidat till. Samt att det finns några andra
intressanta personer till styrelsen.
§ 74

Aktivitetskalendern:
JLö uppdaterar.

§ 75

Arbetsgrupper:
KAK. OWa är sammanhållande med hjälp från övriga SGA.
Waxholmsstadslopp, ÅHa och Bli.

§ 76

Klubbkonferans:
Skall hållas under våren. Formen diskuteras vidare.

§ 77

Prisutdelning:
Listor på medaljer överlämnade till TÅg.

§ 78

Övrigt:
Årsmötet 19 februari ÅHa kollar plats.
KKa kollar med Sören Johansson.
HKu är mötessekreterare på årsmötet.
KAK vill ha ett utdrag ur protokoll 3/2003. JLö ordnar.
Anläggningsmöte/Handslaget, KKa och LOl närvarar.

§ 79

Nästa möte:
16 december, Bergkällavägen 31.

§ 80

Avslutning:
KKa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Janne Lönnmark

Kenneth Karlsson

