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Protokoll 3/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2004-04-20
Bilsportens hus, Bredden
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Erik Häggbom (EHä)
Åke Hansson (ÅHa)
Anne-Catherine Rosén (ACR)
Orvar Warfvinge ( OWa) fr o m § 29
Janne Lönnmark (JLö)
”
Kurt Westberg (KWe)
”
Thomas Bergelin (TBe) ”
Lars-Åke Lundberg (LÅL) ”
Bengt Rosén (BRo)
”
Titti Ågren (TÅg)
”
Eva Bucht (EBu)
”
Frånvarande:
Lennart Olsson (LOl)
Janne Ketonen (JKe)
Bosse Lindman (BLi)
Bengt Hedström (Valberedn)

§-§ 24 – 35
§ 24

Öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 25
Dagordning:
Dagordningen godkändes.
§ 26
Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 27
Skrivelser:
Från SBF: VIP-kort 2004. Distriktet får totalt 9 st VIP-kort och man beslöt hur dessa skulle
fördelas.
Från SBF: IB-prenumeration. Man gick igenom listan för IB-prenumeration och beslöt att
samtliga SGA får prenumeration.
Vallentuna MK gm P-O Brunell hade skickat en skrivelse till STBF med frågor och
synpunkter gällande DM i Rally inom distriktet. JPe och HKu besvarar tillsammans brevet.
§ 28
Ekonomi: Håkan K redogjorde för det ekonomiska läget och berättade vidare att överlämning
av samtliga ekonomihandlingar kommer att ske till Erik H under maj månad.
§ 29
SGA Rundan:
Bil-O: Säsongen igång. Nästa tävling körs i Enköping den 1 maj.
FOLKRACE: Nu startar säsongen. Tävling nästkommande lördag.
KARTING: LÅL informerade om 2 kurser för licenstagare – Järfälla resp Hedemora.
Man tog även upp att Öswe Ring som 08-Gokartklubb har som hemmabana men som ännu
inte är godkänd varken för träning eller tävling. JÅL kontaktar Hasse Jansson för ett
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gemensamt besök på Öswe Ring samt kontroll vad som återstår utav de föreläggande klubben
fått för banans godkännande. Rapport sker vid nästkommande möte. Påpekades att säkerheten
är oerhört viktig och måste följas.
RACING: SSK hade inför sin licenskurs på Kinnekulle Ring 25 st anmälda. Förra helgen körde
Porsche klubben en klubbtävling på Anderstorp.
RALLY: Rapporterades att man tillsammans med Rallyutskottet hade haft ett SGA-möte i Knivsta.
Informerades också att en tävling med A-besiktning arrangeras av SMK Uppsala.
Rally Gotland körs i helgen med många deltagare från fastlandet.
Den 2 maj körs DM-tävling på Ekerö och man hoppas givetvis på ett stort startfält.
Betr Resarörallyt i juni informerade ÅHa vad han hitintills kände till. Tävlingsledaren för
rallyt Bo Blomkvist kommer att inbjudas till nästa styrelsemöte den 18.5 i Solna. ÅHa
kontaktar Bo.
RALLYCROSS/B: Tomas Berglin kommer i fortsättningen att ta över den vakanta SGA-platsen.
Detta gäller även Crosskart.
RADIOSTYRD BILSPORT: Årets första tävling i distriktet sker den 1.5. OWa informerade att två
förare deltar i GP-tävling i Milano kommande helg.
SÄKERHET: TBe berättade att han deltagit i en konferens som Säkerhetskommittén anordnat i
Knivsta föregående helg. Bl a hade man haft två mycket intressanta gäster. En ny
sammankomst är planerad till hösten.
UTBILDNING: BRo informerade kurser och vagnböcker samt bl a om en teknikerkurs den 11.5 för
B + A i Folkrace. Vidare hade Linda Rosenberg – SISU varit i kontakt med honom och
önskade att vi skulle utnyttja SISUs tjänster mer. Linda Rosenberg bjuds in till nästa kurs. Man
diskuterade SISU-regler och KWe redogjorde hur man vid Bil-O utnyttjade SISU.
TILLSTÅND: EBu berättade att Lazzat MK inkommit med en ansökan om att få köra en
konbanetävling på Lunda flygfält den 16.5. F n finns det inget svenskt reglemente (endast
norskt). Denna typ av tävling är att jämföra med gamla tiders RSA. Vanliga bilar. Hjälm,
handskar, bomullskäder, 3-punktssäkerhetsbälte och körkort erfordras. EHä som tidigare är
insatt i denna typ av tävling blir observatör och lämnar rapport efter tävlingen. G5.1.1 ska
följas.
§ 30
Krishanteringsplan: Säkerhetskommittén hade utfärdat en Krishanteringsplan som utdelades
till samtliga på mötet. Denna kommer i fortsättningen att utskickas med varje tävlingstillstånd.
§ 31
SBFs prioriterade områden – Handslaget
SBF har satt upp fyra prioriterade områden för år 1. Föreslogs att uppmana varje klubb
att sätta upp åtminstone ett mål av dessa fyra.
§ 32
Profilkläder: Jacka resp skjorta har tagits fram för de i styrelsen resp SGA som inte erhållit
dessa tidigare.
§ 33
Övrigt:
Ny fadder för STBF har Hans Hillebrink utsetts. Hans H är nyinvald i Förbundsstyrelsen.
§ 34
Nästa möte:
Tisdag 18 maj. Plats: Stockholms Idrottsförbund, Solna
§ 35
Avslutning:
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

