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Protokoll 2/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2004-03-09
Bilsportens hus, Bredden
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa)
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Lönnmark (JLö)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Anne-Catherine Rosén (ACR)
Erik Häggbom (EHä)
Lennart Olsson (LOl)
Fr o m § 17
Orvar Warfvinge ( OWa)
”
Kurt Westberg (KWe)
”
Thomas Bergelin (TBe)
”
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
”
Titti Ågren (TÅg)
”
Eva Bucht (EBu) Tillstånd
”
Bengt Hedström (BHe) Valberedn ”
Frånvarande:
Janne Ketonen (JKe)
Bosse Lindman (Bli)
Bengt Rosén (Bro)

§-§ 12 - 23
§ 12

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

§ 13

Dagordning:
Dagordningen godkändes.

§ 14

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 15

Skrivelser:
Från SBF: Inför Förbundsmötet önskade man snarast efter årsmötet få in samtliga uppgifter
om delegater och tagna beslut. ACR har insänt detta till SBF.
SISU Idrottsutbildarna önskade förslag till dess distriktsstämma 17.4. SBSF har inget förslag.
Brev från Stockholms Idrottsförvaltning. EHä besvarar skrivelsen.

§ 16

Ekonomi: HKu redogjorde för dagsläget och att han betalt alla inkomna fakturor. Vidare att
kontot i SE-banken var avslutat. Ekonomihandlingarna kommer nu att överlämnas till den nye
kassören Erik Häggbom. HKu påminde om att Stockholms BF måste uppdatera sin stadgar
och insända dessa till SBF för godkännande.

§ 17

Presentation av ordföranden:
Ordföranden hälsade de samlade SGA:erna och ordförande i Valberedningen välkomna till
dagens möte samt höll en liten presentation om sig själv.
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§ 18
SGA Rundan:
Bil-O: Första DM-tävlingen var nu körd. Nästa kommer att köras i maj.
DRAGRACING: Rapporterade från möten ang. Black Race i Stockholm med beslutsfattarna i
Stadshuset förra veckan samt med Huddinge Kommun ang. projektet Gladö Kvarn, Polisen –
Rosersberg samt förhandlingar med ägaren av Tullinge för att få använda banan innan den planerade
bostadsbyggnationen kommer igång. LOl berättade att han tillsammans med Kenneth Feldthusen
(Göteborg) jobbat för att det ska bli enklare att ta licens för Black Race. Det finns dock en del problem
som måste lösas innan allt är klart. Informerade vidare om att Sveriges första permanenta DR-bana i
Malmö håller på att byggas.
FOLKRACE: F n lugnt då säsongen startar igen den 24.4. JLö meddelade att han deltar i CL-träff i
Knivsta 13.3.
KARTING: Kartingen kommer för året igång med sin första tävling i Kristianstad den 3.4. Berättade
att i Stockholm finns det bara en enda kartingbana som är besiktad. LÅL deltar även han i CL-kurs i
Knivsta helgen 13-14.3.
RACING: TÅg berättade att man i januari genomfört en Utbildning för Utbildare i Knivsta. 5-6 killar
från klubbar i Stockholm kommer nu att få sin licens.
ÅHa berättade att RHK kommer att köra EM-tävling på Mantorp Park den 22-23 september och att det
kommer att köras en Historic Nordic Cup med en tävling i S, SF, N och DK med avslutning i Sverige
på Mantorp samma helg. Alla tillstånd för Resarö Billopp som körs i juni nu var klara.
RALLY: DM 2 deltävlingar har körts, Ludvika 31.1 och Rasbo 28.2. Nästa deltävling blir 2.5
Mälaröarna och sedan Eskilstuna 8.5. Kjell Sandberg, Haninge MK, är i ledningen.
Förarmöte Vårens förarmöte arrangeras torsdagen den 25 mars kl 19.00 i Ekebyhovsskolan,
Tappström Ekerö. Alla övriga intresserade är välkomna till mötet.
A-besiktning I samarbete med Upplands BF kommer Stockholm att arrangera en TUSS (tävling utan
SS) i mitten av april innan första grustävlingen körs.
EHä redogjorde för den planerade jubileumstävlingen den 19-20.6 med start i Kungsträdgården till
Uppsala och retur.
RADIOSTYRD BILSPORT: Inte heller här var säsongen igång utan den startar i början av april. I
Stockholm finns det f n endast en aktiv klubb. OWa berättade att han sedan sist deltagit i en CL-kurs i
Jönköping. Han berättade vidare om ett planerat projekt med ett ännu inte namngivet bilmärke som
sponsor, där man kommer att ha med radiostyrd bilsport på ett 15-tal platser i Sverige under juli
månad.
REKRYTERING: ACR deltar i Rekryteringskommitténs årsmöte i Knivsta helgen 13-14.3.
SÄKERHET: Just nu inte hänt så mycket, men önskade att få tid att under innevarande år ha
möjlighet att besöka distriktets olika tävlingar och studera säkerheten.
TILLSTÅND: EBu berättade att hon i fortsättningen kommer att sköta tillståndsgivningen för
Stockholm. Information om detta ska lämnas i IB och på hemsidan.
§ 19

Förbundsfunktionärer
Den nybildade Förbundsfunktionärskommittén önskade hjälp att hitta morgondagens
funktionärer, som vill och kan ta förbundsuppdrag, och önskade få förslag på kandidater
före den 28.3. ACR har ytterligare information och anmälningsblankett.

§ 20

SBFs förbundsårsmöte
SBFs förbundsårsmöte kommer att hållas den 28 mars på Nova Park Hotel i Knivsta
Förbundsmötesdelegater från Stockholm är: Janne Hallerstedt, Åke Hansson och Jöran
Pettersson.

§ 21

Övrigt:
Ljudnivån: Ljudet inom sporten har åter varit uppe för diskussion hos Förbundsstyrelsen resp
Miljökommittén. Mötesdeltagarna var oroliga att gränsvärdena kommer att bli för låga och
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svåra att hålla. Bilsport är inte ljudlöst. Man uppmanades att skriva ner sina synpunkter och
sända dessa vidare till ordföranden JHa för en gemensam sammanställning.
Valberedningen: BHe fick styrelsens uppdrag att kontakta 2 personer till de vakanta platserna
i Rallycross/Crosskart resp Revisorsuppleant.
Profilkläder: Profilkläder diskuterades. Man beslöt att ta fram nya tygmärken samt vita
kortärmade skjortor och jackor till de i styrelsen resp SGA som saknade dessa.
§ 22

Nästa möte:
20 april, Bilsportens Hus, Bredden

§ 23

Avslutning:
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

