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Protokoll 13/2003
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2004-01-27
Bilsportenshus, Bredden
Närvarande:
Janne Lönnmark (JLö)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Bengt Rosén (BRo)
Titti Ågren (TÅg)
Åke Hansson (ÅHa)
Anne-Catherine Rosén (ACR)
Erik Häggbom (Valberedningen)
Mona Blomgren (Valberedningen)
Frånvarande:
Thomas Bergelin (TBe)
Monica Lorenz (MLo)
Bosse Lindman (BLi)
Janne Ketonen (JKe)

§-§ 117-127
§ 117

Öppnande:
Ordförande ÅHa hälsade de närvarande välkomna särskilt Anne-Catherine Rosén som var på
besök och förklarade mötet öppnat.

§ 118

Dagordning:
Dagordningen godkändes.

§ 119

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 120

Skrivelser:
Från Västra BF, inbjudan till Skövde Bilsportkonferens.
Från Norrköpings MK, bestraffningsärende.
Från SBF, Förslag på stadgeändring för SDF, föreslår för årsmötet att vi beslutar enligt alt 1.
Från SBF, Förslag till stadgeändring i SBF stadgar vi bifaller och föreslår för årsmötet att göra
detsamma.

§ 121

Ekonomi:
Revisionen pågår.
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§ 122 SGA Rundan:
Bil-O: Den första DM-tävlingen har körts.
DRAGRACING: 12 feb möte med vägdirektörer från kommuner runt sthlm. Ska hålla lite
licenskurser under våren. Hur många möten ska ett utskott ha på en 10 års period, eftersom det inte har
varit något på ett år. Stockholmstad har klubbat att det ska köras ”Blackrace” men det krävs lite till
från staden innan det kommer igång.
FOLKRACE: Det händer inte mycket just nu.
KARTING: Järfälla Mk håller på att projekterar för RBbana både asfalt och offroad.
RACING: Det är utbildarkurs i helgen, Slc, Pcs och Ssk kommer att delta från Stockholm med 6 st
deltagare.
RALLY: Våran DM serie dra i gång nu i helgen 31 januari i Ludvika, då Vallentuna blev inställd.
Nästa DM tävling blir i Rasbo den 28 februari. A-besikning har det varit i Uppsala och Solna.
RADIOSTYRD BILSPORT: Det är dags för en CL kurs i Jönköping.
VALBERDEDNINGEN: Det börjar klarna på en del fronter, men det är desto oklarare på andra.
UTBILDNING: Det har inte varit så mycket den senaste tiden, men det ska bli lite FR utbildningar
under våren, jag har också varit med Rallyfolket och haft utbildning med teknikerna.
§ 123

Bilsportkonferens Syd:
JPe och EHä var på plats, Rallycross utskottet var på plats och berättade vad som hade hänt.
Bilstyrelsen var också på plats. Det var mycket folk från hela landet, det fanns också mycket
att diskutera.

§ 124

Årsmötet:
19 feb Bilia Haga Norra 18.30 i serveringen

§ 125

Övrigt:
Inget kom upp.

§ 126

Nästa möte:
19 februari, Årsmötet Bilia Haga Norra

§ 127 Avslutning:
ÅHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Janne Lönnmark

Åke Hansson

