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Protokoll 11/2003
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2003-12-16
Bilsportenshus, Bredden
Närvarande:
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Lönnmark (JLö)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Thomas Bergelin (TBe)
Monica Lorenz (MLo)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Erik Häggbom (Valberedningen)
Bengt Rosén (BRo)
Titti Ågren (TÅg)
Frånvarande:
Lennart Olsson (LOl)
Bosse Lindman (BLi)
Janne Ketonen (JKe)

§-§ 96-106
§ 96

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

§ 97

Dagordning:
Dagordningen godkändes.

§ 98

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 99

Skrivelser:
08-Gokart har svarat och skall svaras från Sbsf. Hans Jansson tillställes kopior.
Dejemyr undrar om länkar på kartingshemsida. JLö ordnar.
Södra BF förslag på medlem till bilstyrelsen.

§ 100

Ekonomi:
Inget särskilt att rapportera.

§ 101

Budget:
Kassören drog budgeten för SGA, som också fick reda på sina budget ändringar.
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§ 102 SGA Rundan:
Bil-O: DM 2003 avslutat. Se hemsidan. Förslag till ändring av DM-reglerna finns på hemsidan, även
en blänkare i IB. Det har varit en bil-o riksdag, som var givande och bra.
FOLKRACE: Det har varit prisutdelning i Stockholmsserien, som var kul.
KARTING: Det är lugnt nu, Järfälla MK håller på att bygga ut banan, det är dock lite problem med
tillstånd från olika håll.
UTBILDNING: Föredrog turerna kring en utbildare. Teknikerkurs i folkrace under våren.
RACING: Isracingsäsongen kommer snart igång, dock inte i Stockholm, kurs för utbildare i Knivsta.
RALLY: Prisutdelning i Rally DM i Danvikscenter. Sprintcupen och Rally DM kommer igång i
januari om det blir vinter. 10 januari är det A-besiktning i Vallentuna
RALLYCROSS: Har inte haft tid med något, KKa var på SGA mötet i Knivsta.
RADIOSTYRD BILSPORT: Konferens i Järva krog, med genomgång av tävlingskalendern, samt
grenmöten med regelförslag.
SÄKERHET: Har varit säkerhets och miljöansvarig på ett par historiska tävlingar.
VALBEREDNING: Det har blivit ännu mer att försöka fixa nu när ordf har hoppat av, vi har kontakt
med ett antal personer för de andra posterna.
§ 103

Årsmötet:
SGA måste komma in med verksamhetsberättelser före 7 januari till JLö.
Platsen är nu klar, det blir Bilia Haga norra kl 18.30
JLö informerar Tomas Johansson.
Information ska ut på hemsidan. JLö ordnar.

§ 104

Övrigt:
HKu & JPe Går igenom förråden på Smidesvägen

§ 105

Nästa möte:
13 januari, Saltsjöboo.

§ 106

Avslutning:
ÅHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Janne Lönnmark

Åke Hansson

