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Protokoll 11/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2005-01-25
Bilsportens Hus, Bredden.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPn)
Erik Häggbom (EHä)
Bengt Hedström (BHe)
Janne Ketonen (JKe)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Thomas Bergelin (TBe)
Titti Ågren (TÅg)
Eva Bucht (EBu)
Kenta Lundmark (KLu)
Yngve Ekberg (YEk)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr
Frånvarande:
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Lönnmark (JLö)
Bengt Rosén (BRo)
Lennart Olsson (LOl)
Bosse Lindman (Bli)

§§

159 - 168

§ 159 Öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 160 Dagordning:
Dagordningen godkändes med några tillägg.
.
§ 161 Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 162 Skrivelser
- Brev från SBF ang SGA-träffar
Diskuterade en skrivelse från SBF att man vid senaste styrelsemötet behandlat
frågan om kostnader för SGA-träffar och därvid fattat följande beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade att omgående sluta att subventionerera
resekostnaderna vid träffarna och att SGA-träffar fortsättningsvis bekostas av resp
SDF.
Styrelsen ansåg detta vara ett felaktigt beslut då SGA-träffarna är en mycket viktig
bit för att gemensamt nå ut med ändringar och bestämmelser från förbundet samt
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att vi redan tagit vår budget för kommande verksamhetsår. Styrelsen avser att ta
upp denna punkt med de övriga distrikten vid Konferens Syd kommande helg.
Brev från SBF – Förslag till stadgeändring
Beslutade bordlägga förslaget till kommande helg.
Brev från SBFs Valberedning
Ang kandidater till bilstyrelsen. Styrelsen har f n inga nya namn att lämna.
Brev från SBF – Bertils Kanna, Kungliga Medaljen resp Resestipendiet
Tyvärr inga namnförslag från distriktet.

§ 163 Inför årsmötet
Gick tillsammans med valberedningens ordförande BHe igenom detaljerna inför
kommande årsmöte. Meddelades att Hans Hillebrink tackat ja att vara ordförande
under mötet.
§ 164 Ekonomi:
Styrelsen beslutade att från Stockholms Bilsportförbund skänka 5.000.- via Röda
Korset till Flodvågskatastrofens offer.
EHä redogjorde för dagsläget vad beträffande ekonomin samt att han varit i kontakt
med revisorn inför årsmötet.
§ 165 Presentation av två nya SGA
Ordföranden hälsade två nya SGA – Kenta Lundmark för Rallycross och Yngve
Ekberg för Crosskart välkomna till kvällens möte och hoppades att de kommer att
trivas i vårt gäng. Kenta resp Yngve gjorde därefter en presentation och berättade litet
om sig själva och deras intresse för sin sport.
§ 166 SGA Rundan:
Bil-O: Just nu är det vinteruppehåll och inte så mycket att rapportera.
DRAGRACING: LOL förhinder.
FOLKRACE: JLö förhinder.
KARTING: Planering igång för den SM-deltävling som ska gå av stapeln i juli på
Järfällabanan. LÅL berättade vidare att man har fått tillgång till ytterligare mark vid
Järfällabanan och att man hade en sponsor för nytt klubbhus. Vidare att Järfälla MK kommer
att ha ett samarbete med SKRC och 08 Gokart under kommande säsong.
OFFROAD: En Offroad-monter kommer att finnas på Elmia-mässan i påsk Utbildningen
kommer under året att ses över. 3 tävlingar kommer att anordnas i Stockholm samt en Jeepträff i augusti i Botkyrka.
RACING: Uppehåll just nu, men i mars börjar isracingen om isarna och vintern håller i sig.
Inga SGA-träffar i racing. Förhoppningsvis en arrangörsträff i Jönköping under våren.
RALLY: Rapporterade att man haft en TUSS-besiktning och det kom 29 st bilar. Vidare
hade det anordnads ett teknikermöte i Åkersberga den 16.1. Den 27.1 planerar Stockholms BF
och Upplands BF att ha en arrangörsträff för Östra Sprint Cupen. Till helgen går DM i
Fredriksberg.
RALLYCROSS: Inget att rapportera. Säsongsuppehåll.
SÄKERHET: Berättade om ett tävlingsbesök vid Bilspeedway i Avesta. Säkerheten var där
mycket god och att man hade bl a tankzoner på speciella ställen.
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RADIOSTYRD BILSPORT: OWa berättade att även RB har vinteruppehåll. En CL-kurs är
planerad i Jönköping.
REKRYTERING: Förhinder.
TILLSTÅND: EBu saknade rapporter och tillståndsavgifter från några klubbar. Påminnelse
kommer att ske så att detta snarast regleras.
UTBILDNING: BRo frånvarande.
§ 167 Nästa möte:
Nästa möte blir ett extra styrelsemöte i Lund under helgen 29-30.1.
§ 168 Avslutning
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

