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Protokoll 08/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2004-11-30
Stockholms Idrottsförbund, Solna
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa)
Åke Hansson (ÅHa)
Erik Häggbom (EHä)
Jöran Pettersson (JPe)
Håkan Kujahn (HKu)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Titti Ågren (Tåg)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Bengt Hedström, (Valberedningen)
Mona Blomgren (Valberedningen)
Tord Hammarström (Valberedningen)
Anne-Catherine Rosén (ACR)
Frånvarande:
Janne Lönnmark (JLö)
Bengt Rosén (BRo)
Eva Bucht (EBu)
Thomas Berglin (TBe)
Janne Ketonen (JKe)
Bosse Lindman (Bli)
Susanne Lönnmark (Valberedningen)
Dennis Hartman (Valberedningen)
Gert Eklund, (Valberedningen)

§§ 117 – 128
§ 117 Öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade dagens styrelsemöte
öppnat.
§ 118 Dagordning:
Dagordningen godkändes.
§ 119 Skrivelser:
En inbjudan från Södra BF hade kommit ang Konferens Syd 29-30.1.
JHa och JPe deltar i konferensen.
Från SGA BO (KWe) hade det inkommit ett brev med ersättningskrav i samband med
årets Bilsportmässa på 361.-. Styrelsen beslöt att denna gång utbetala detsamma, men
i fortsättningen gäller för samtliga, att kvitton på gjorda utlägg ska biläggas reseräkningen.
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JHa fick i uppdrag att skriva ett välkomstbrev till den nya klubben Reiman Racing
Club, som invaldes den 8 november 2004.
Vidare åtog sig JHa att skriva ett tackbrev till Järfälla MK, Stockholms BK och Rally
Harry för deras medverkan för vår räkning i Bilsportmässan. Beslöts att före jul
överlämna en fruktkorg till vår sponsor Rolf Johansson, Nacka Biltrim.
§ 120 Ekonomi:
EHä har fortfarande inte övertagit kassörsarbetet helt fullt. Inför nästa möte kommer
EHä och HKu att ha träffats för att gå igenom det som återstår.
§ 121 SGA Rundan:
Bil-O: Inga större ändringar inför 2005. Samma äskande som 2004.
DRAGRACING: Årets tävlingar som Lazzat Motorklubb arrangerat hade inbringat en klar
ökning av DR-tävlingarna. Då löfte om att få köra tävlingar på Tullinge ytterligare år kommer
även denna ökning vara 2005. Planeras att köra ett DM i klass ET 2005. LOh inkommer med
reglemente för klassen.
FOLKRACE: JLö hade inskickat sitt budgetäskande, då han inte hade möjlighet att närvara
vid dagens möte.
KARTING: Inga direkta ändringar för 2005. Beräknas köra 7 tävlingar. Datum för SM inte
fastställt.
OFFROAD: Saknades.
RALLY: Planeras att ha utbildning för teknikerna samt förhoppningsvis även en
domare/tävlingsledarkurs. Kostnaderna för de 8 DM-tävlingarna blir höga då de är spridda
runt om i Sverige.
RALLYCROSS: Saknades.
RADIOSTYRD BILSPORT: Beräknas att köra 5 st tävlingar. Budgetäskande lämnad.
SÄKERHET: Saknades.
REKRYTERING: Inskickat budgetäskande till EHä.
VALBEREDNINGEN: Inga intäkter – inga kostnader.
RACING: Beräknas ha samma intäkter som årets. Under våren planeras ett SGA-möte.
JURIDISKA: Äskar 2000.-.
CROSSKART: Saknades.
§ 122 Uppdrag till Valberedningen
Styrelsen önskar hitta en bilsportintresserad ungdom, att delta i styrelsemötena.
Valberedningen fick i uppdrag att söka efter densamma samt även en SGA i Crosskart.
§ 123 SGA till Rallycross
ACR fick i uppgift att kontakta ett föreslaget namn och inbjuda honom till vårt möte
med SGAna i januari.
§ 124 Verksamhetsberättelsen 2004
Allt material till Verksamhetsberättelsen måste av resp SGA vara insänt senast den 10
januari 2005. Bilder och material kan sändas direkt till Bertil Örtenstrand.
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§ 125 Årsmöte
2004 års årsmöte kommer att äga rum torsdagen den 17 februari 2005. ÅHa fick i
uppdrag att genom sina kontakter försöka ordna med lokal för mötet.
ACR meddelar IB vårt datum för årsmötet.
§ 126 Övrigt:
Då hela Valberedningen var speciellt inbjudna till detta möte bads, de två
representanterna förutom ordföranden Bengt Hedström som kommit, Mona Blomgren
och Tord Hammarström att presentera sig själva.
§ 127 Nästa möte:
Nästa möte kommer att hållas måndagen den 20 december mellan klockan 19.00 21.00 i Stockholms Idrottsförbunds lokaler, Solna.
§ 128 Avslutning:
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

