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Protokoll 07/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2004-10-12
Bilsportens hus, Bredden
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Åke Hansson (ÅHa)
Jöran Pettersson (JPn)
Erik Häggbom (EHä)
Håkan Kujahn (HKu)
Bengt Hedström (BHe)
Janne Lönnmark (JLö)
Janne Ketonen (JKe)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Thomas Bergelin (TBe)
Bosse Lindman (Bli)
Bengt Rosén (BRo)
Titti Ågren (TÅg)
Eva Bucht (EBu)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr

§§ 68 - 79
§ 68

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

§ 69

Dagordning:
Dagordningen godkändes med några tillägg.

.
§ 70

§ 71

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Skrivelser
- Policy för resor, boende osv för SBFs förtroendevalda
Ny policy för resor, boende och andra ersättningar för SBFs förtroendevalda
gällande från 1 juli 2004 har utsänts till alla SDF.
- Röstlängd 2004 – Stockholms Bilsportförbund
Från SBF hade en preliminär röstlängd utsänts (daterad 2004-10-03) som
redovisar att det finns 43 st föreningar (varav 38 st röstberättigade) med totalt
6.949 medlemmar i Stockholm.
- Rally-SM
Ett pressmeddelande från SBF berättar att Rally SM för kommande år inleds med
att SBF till att börja med driver Rally SM i egen regi.
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Enkät om svensk bilsport
Annemo Friberg, SBF, hade skickat ut en enkät om åsikter för svensk bilsport fram
till år 2012. Enkäten lades till handlingarna.

Ekonomi:
Ekonomin god.
Kvarstår överlämningen av kassörsarbetet från HKu till EHä.

§ 73 SGA Rundan:
Bil-O: 3 DM-tävlingar avklarade. Den sista körs på fredag. Vi SM-tävlingen i Ludvika
prövades ett nytt tidtagningssystem – samma som orienteringsklubbarna har. Fungerade
mycket bra.
DRAGRACING: LOL informerade oss om det senaste i DR-världen. Det finns f n 3 st aktiva
DR klubbar i Stockholm. Att det körts 10 race på Tullinge i år och att man förhoppningsvis
kan få köra där några år till då Peab inte kommer igång med sitt byggande ännu på 5 år.
Idrottsminister Mona Sahlin hade vid två tillfällen besökt Tullinge och även fått en provtur
som hon uppskattade mycket. Vidare att LOl och Kenneth Feldthusen åker land och rike runt
för att informera om Blackrace Sweden.
FOLKRACE: 8 deltävlingar körda. Sista tävlingen blir 6.11. Många startande varje gång, på
Högstabanan 72 st och Botkyrka 67 st.
KARTING: 3 tävlingar totalt har körts. I MKR-finalen deltog 265 st! Informerade om
Anecto-tävlingen med en hel del kändisar som deltagare. Genomfördes på en fredag och utan
publik.
OFFROAD: 8 tävlingar genomförda. JKe berättade om en 3-dagars storträff, som anordnats
i Haninge och Botkyrka. Vidare kommer utskottet att ha en egen monter på Bilsportmässan.
RACING: Säsongen är över. Tyvärr blev det ingen SGA-träff i år (inställd), skjuts till nästa
år. Informerade om att SSK kommer att ha sin prisutdelning på Bilsportmässan.
RALLY: Nästa tävling körs i Örebro med final i Skänninge. Sprint Cup kördes av
Mälaröarna förra helgen. Samtliga SGA i Rally kommer att ha en SGA-träff med
Rallyutskottet i Knivsta 12-13.11. DM-prisutdelningen kommer att ske tillsammans med FR
lördagen den 27.11.
RALLYCROSS: I Avesta har man kört en Bilspeedway med RC-bilar förra helgen och där
TBe deltagit. Annars inget speciellt att rapportera från RC.
SÄKERHET: Berättade om att Racerhistoriska haft tävling på Mantorp där allt fungerade
perfekt enligt den miljöansvarige
RADIOSTYRD BILSPORT: OWa berättade att RB-konferensen/riksdagen sammanfaller
med Bilsportmässan. RBs SM/NoM/VM-medaljer kommer därför att utdelas på Järva Krog
den 20.11. Olyckligt att ha medaljutdelning på två ställen.
REKRYTERING: Informerade om sina projekt. Bl a om att två ungdomar från Tyresö varit
gästmekaniker vid SM-finalen i Racing på Mantorp.
TILLSTÅND: Konstaterades att det under säsongen genomförts fler av tävlingar än året före
och med dessa även en ökning av tävlingstillståndsinkomster. Totalt 67 st.
UTBILDNING: BRo berättade att han genomfört 2 st kurser för utbildare i Folkrace. Vidare
att en CL-kurs för kursledare/utbildare kommer att hållas på Nova Park hotel, Knivsta helgen
23-24 oktober.
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Ny klubb
En ny klubb vid namn Reiman Racing Club, Huddinge, med huvudaktivitet Folkrace,
har invalts i Stockholm BF. Vi hälsar klubben varmt välkommen.

§ 75

Hemsidan
Diskuterades den nuvarande hemsidan och konstaterades att här finns en del att följa
upp. Janne Lönnmark, som är vår webmaster, efterlyste mer och aktuellt material.

§ 76

Bilsportforum 19-21.11
Inbjudan om deltagande i Bilsportforum har utsänts till förbundsdelegaterna.
Från Stockholms BF deltar Janne Hallerstedt, Jöran Pettersson och Anne-Catherine
Rosén (ersätter Åke Hansson, som deltar som ordförande i Historiska utskottet)
Styrelsen kommer att träffa Förbundsstyrelsens ordförande Kåge Schildt söndagen den
21.11.

§ 77

Bilsportmässan 18-21.11
JHa informerade om vår monter på Stockholmsmässan och berättade att Rally Harry
kommer med sin gamla VW. Vidare att Rolf Johansson, Nacka Biltrim, ställer upp
med sin Formel 2. Även Järfälla MK kommer att ställa upp med två st kartar bl a en
Kadetti. Vidare kommer vår utställningsmonter med presentation av resp gren att
finnas med. Bil-O lämnade besked att de kommer att ha en egen monter, likaså
Folkrace.
En planeringsträff före mässan kommer att äga rum hos Nacka Biltrim tisdagen den
9.11 kl 18.00.

§ 78

Nästa möte:
Nästa möte som blir ett arbetsmöte kommer att hållas i Stockholms Idrottsförbunds
lokaler i Solna tisdagen den 30 november (obs! flyttat datum).

§ 79

Avslutning
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse samt att det varit speciellt trevligt
att samtliga SGA och styrelsemedlemmar hade möjlighet att närvara vid detta möte.
Otroligt bra!

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

