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Protokoll 04/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte 2004-05-18 i Idrottens
Hus,
Lokal: Stadion, Solna
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa)
Erik Häggbom (EHä)
Anne-Catherine Rosén (ACR)
Bo Blomqvist § 39
Johan Nordqvist § 39
Lars-Åke Lundberg (LÅL) § 40

§§ 36 - 46
§ 36

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

§ 37

Dagordning:
Dagordningen godkändes.

§ 38

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 39

Besök och rapportering från Waxholms Bil-Lopp
Vi hade besök av tävlingsledaren Bo Blomqvist samt Johan Nordqvist från Waxholms
Bil-lopp, som kommer att gå av stapeln på Resarö lördagen den 12 juni. De berättade
bl a om organisationen och rallyts uppläggning. Vidare fick vi ta del av den härliga
andan och samarbetet man verkade ha i organisationen och vi önskar de lycka till med
tävlingen samt att det blir fint väder denna dag.

§ 40

Rapport från ÖsWe Ring
Lars-Åke Lundberg hade kommit för att lämna en rapport hur det låg till med
besiktningen av ÖsWe-Ring kartingbana. Han berättade att Hasse Jansson varit ute
och gjort en förbesiktning av banan samt även tagit en mängd foton. Rapporten med
kommentarer bilägges originalprotokollet. Tyvärr återstår det en hel del som inte är
åtgärdat. Den tidigare dispensen som givits har efter fyra år gått ut och nu måste allt
färdigställas innan ny banlicens kan lämnas. Det är oerhört viktigt att säkerheten hålls
enligt bestämmelserna. En skrivelse kommer att sändas till 08-Gokart Club med tips
att man kan söka ekonomisk hjälp via Handslaget.

Stockholms Bilsportförbund

Sidan 2 av 2

§ 41

Rapport från kontävling
EHä lämnade en rapport från kontävling på Lunda flygfält den 16.5 arrangerad av
Lazzat MK.
EHä berättade att Hans Hillebrink blivit informerad både före och efter tävlingen och
han har lovat vara behjälplig med vissa regeltolkningar.

§ 42

Rapport från KAKs Jubileumsrally
EHä rapporterade att KAKs Jubileumsrally nu var flyttat till den 31 juli och att man
fortsätter att jobba enligt planerna. En ny rapport kommer att lämnas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 43

Ekonomi
HKu redogjorde för dagsläget betr ekonomin och berättade att överlämningen till EHä
ännu inte var helt verkställd. Samtliga fakturor var betalda och allt var i sin ordning.
Ekonomisk lathund justeras för år 2004 och distribueras till styrelsen och SGAna

§ 44

Övrigt:
-

Till styrelsemötet i augusti kommer vår nye fadder Hans Hillebrink tillika ny
styrelsemedlem i Förbundsstyrelsen att inbjudas.

-

JHa kommer i fortsättningen att ha ett inlägg på hemsidan ”Ordföranden har
ordet…” där han tar upp aktuellt för bilsporten och lämnar sina synpunkter.

§ 45

Nästa möte:
Nästa möte äger rum tisdagen den 15 juni tillsammans med samtliga SGA. Platsen blir
i MHF Ungdoms lokaler i Skarpnäck

§ 46

Avslutning;
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

