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Protokoll 05/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2004-08-17
Bilsportens Hus, Bredden
Närvarande:
Jan Hallerstedt (JHa)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Erik Häggbom, (EHä)
Åke Hansson (ÅHa)
Anne-Catherine Rosén (ACR)
Janne Lönnmark (JLö)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Thomas Bergelin (TBe)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Janne Ketonen (JKe)
Bengt Rosén (BRo)
Hans Hillebrink, Förbundsstyrelsen
Frånvarande:
Titti Ågren (Tåg)
Bosse Lindman (Bli)
Lennart Olsson (LOl)
Eva Bucht (EBu)
Bengt Hedström (BHe)

§ 47 - § 57
§ 47

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

§ 48

Dagordning:
Dagordningen godkändes.

§ 49

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 50

Skrivelser:
Sommarbrev från Förbundsordförande Kåge Schildt
Styrelsen tog del av ett brev från Kåge Schildt daterat 2004-07-12 med diverse
information om styrelsearbetet och verksamheten i förbundet.
Bordlagt ärende: Förbundsfunktionär
Stockholms BF hade fått in en stycken ansökan till förbundsfunktionär – Suzzi
Heleander, DR. Ansökan godkändes och kommer att vidarebefordras till
Förbundsfunktionärskommittén.
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Inbjudan Juridisk kurs 23-24.10
En inbjudan till Juridisk kurs i Knivsta den 23-24.10.04 har inkommit. Beslutades att
Bertil Örtenstrand och Jöran Pettersson deltar från Stockholms BFs Juridiska
Kommitté.
Brev från Hasse Jansson, Banbesiktningsman Karting
Styrelsen tog del av ett brev från Hasse Jansson ställt till 08-Gokart Club att klubbens
banlicens på ÖsWe-Ring fr o m 2004-06-01 inte var giltig p g a ej godkänd
säkerhetsbesiktning.
§ 51

Ekonomi:
Inkomna fakturor är betalda och bokförda av HKu. Överlämningen av
kassörsuppgifterna kommer senare att ske till EHä. Samtidigt påmindes alla om att de
som hade eventuella kvitton på utlägg samt reseräkningar att snarast skicka in
desamma till kassören.

§ 52

Möte i Skarpnäck 15.6
Tisdagen den 15 juni hölls en sammankomst på Ekstubben i MHF Ungdom
Skarpnäcks lokaler. De närvarande från styrelsen och SGAna blev mycket väl
mottagna med bl a korvgrillning och dryck. Tyvärr kommer det inte att bli något
protokoll från detta möte då några beslut inte kunde tas då styrelsen denna gång endast
bestod av 2 medlemmar och inte var fullvärdig. Vi tackar MHF Ungdom Skarpnäck
för dess gästvänlighet. Styrelsen tycker det skulle vara trevligt att vid något annat
tillfälle komma till någon av våra klubbar för möte. Kontakta i så fall gärna AnneCatherine Rosén.

§ 53

Besök av Hans Hillebrink från Förbundsstyrelsen
Ordföranden hälsade Stockholms BFs nye fadder och tillika förbundsstyrelseledamoten Hans Hillebrink välkommen till kvällens möte. Efter att samtliga
närvarande presenterat sig berättade HH litet om sin motorhistoriska bakgrund både
vad det gällde aktivt på racerbanan och som ordförande i Racingutskottet, FIA
Touring Commission, domare m m. Nu såg han fram mot en spännande och
händelserik tid för motorsporten i Förbundsstyrelsen och delgav mötet litet om vad
som var på gång.

§ 54

SGA Rundan:
Bil-O: Meddelade att det återstår två DM-deltävlingar. Den ena körs i Västerås 11.9
och den andra i Ludvika 2.10.
FOLKRACE: Berättade om Håga-pokalen som kördes i Nynäshamn med ca 200
startande. Nästa tävling körs 4-5.9 i Haninge med ca 150 startande.
KARTING: Informerade om att Annecto Minnesfond kommer att anordna ett
kändisrace på Järfällabanan fredagen den 27 augusti. Kjell Jansson är tävlingsledare
och LÅL kommer att finnas med i organisationen.
Den 18-19 september blir det avslutning i MKR på Järfällabanan.
Vad beträffar de påpekade säkerhetsåtgärderna för ÖsWe-Ring har inte LÅL fått
någon info att dessa ännu påbörjats.
OFFROAD: JKE berättade att han deltagit i ett antal träffar under året. Jobbar på att
få en permanent bana i Stockholm. Monsterrace kommer att hållas i Ed 27-28.8 med
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final-tävling 24-26.9 i Botkyrka/Haninge. OffRoad Challenge körs i Botkyrka 10-12.9.
I november kommer OffRoad att vara representerade på Bilsportmässan med egen
monter.
RALLY: KAKs Jubileumsrally kördes lördagen den 31 juli mellan Stockholm o
Uppsala och retur. Segrade gjorde far och son Sylwan, Djursholms MK, i en Audi.
Rally DM Nästa tävling körs i Nyköping den 4 september.
Östra Sprint Cupen Kommande deltävlingar: Rasbo MK 29 augusti, SMK Märsta
5.9 samt Vallentuna MK 12.9.
RALLYCROSS/MILJÖ/SÄKERHET: Rallycross inget att rapportera.
TBe tog däremot upp en startincident som inträffade vid en historisk racingtävling på
Karlskoga i somras då en bil började brinna. Man släckte elden med 6 x 12 kgs
släckare. TBe hade synpunkter på att standardbilar blandades med GT-bilar.
RADIOSTYRD BILSPORT: OWa berättade att vid VM-tävlingen i Göteborg var
Robert Johansson, MHF Ungdom Skarpnäck inlånad som tävlingsledare med Dallas
Mathiesen som huvuddomare. MHF Ungdom Skarpnäck kör tävling både i augusti
och september.
UTBILDNING: BRo hade gjort en undersökning hur och om man i de olika
distrikten utnyttjade SISU vid kurser och utbildningar och kommit fram till att endast
Västmanland samt Småland gjorde delvis detta. Konstaterade att vid licenstagning
fungerade det inte då man måste ha en studiecirkel på minst 3 helger och det var
omöjligt att få ihop. För Stockholms BFs räkning ansåg BRo inte det fanns någon
vinst att arrangera kurser/utbildningar via SISU.
§ 55

Övrigt:
Hemsidan
Konstaterades att hemsidan bör dateras upp och eventuellt förnyas. Beslöts att inbjuda
Janne Lönnmark, Webmastern, till nästkommande möte den 14.9.
Resarö Billopp
Diskuterades besöket vid Resarö Billopp. Synpunkter framkom om säkerheten för
publiken.
Aktivitetsplan
Bordlägges till nästa möte
Bilsportmässa/Bilsportforum/Bilsportgala
Under tiden 19-21 november kommer det att anordnas en Bilsportmässa på
Stockholmsmässan, där även Bilsportforum och Bilsportgalan kommer att äga rum.
Styrelsen diskuterade om man skulle ha en monter på mässan och man beslutade att
bordlägga ärendet till kommande möte.
Lazzat Motorklubb - Konbana
EHä berättade från besök vid klubbens tävling 15.8 och hur han såg på tävlingsgrenen.
Innan ett beslut om fast reglemente kan upprättas kommer någon ytterligare från
styrelsen att besöka klubbens nästkommande tävling i Alunda och titta på bl a
säkerheten.

§ 56

Nästkommande möten

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 14 september kl 18.00. Plats meddelas senare.
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§ 57

Avslutning:

JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt
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