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Protokoll 03/2005
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2005-04-19
på Yngve Ekbergs arbetsplats SEB i
Liljeholmen.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPn)
Erik Häggbom (EHä)
Yngve Ekberg (YEk)
Janne Lönnmark (JLö)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge ( OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Bengt Rosén (BRo)
Annemo Friberg, SBF, § 38
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder
Thomas Berglin (TBe)
Eva Bucht (EBu)
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Ketonen (JKe)
Bosse Lindman (Bli)
Titti Ågren (TÅg)
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§ 33

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

§ 34

Dagordning:
Dagordningen godkändes med några tillägg.
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Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 36

Skrivelser
- Nytt reglemente för uthållighetstävling med registrerade bilar
Ett förslag till reglemente anpassat för Stockholms BF hade sammanställts av
Janne Lönnmark och inlämnats till styrelsen för godkännande. Efter diskussion
beslöt man att bordlägga ärendet till nästkommande möte då vissa saker måste ses
över, som t ex under vilken gren denna verksamhet tillhör, innan beslut kan fattas.
- Brev från Bertil Örtenstrand
Styrelsen tog del av ett brev från Bertil Örtenstrand och beslöt att Janne Hallerstedt
kontaktar Bertil för att klarlägga vissa saker.

§ 37

Ekonomi:
EHä lämnade ett excellblad över de senaste bokförda siffrorna. Efter att ha studerat
dessa och haft en del förfrågningar önskade styrelsen till nästkommande möten lite
fylligare info av samtliga konton. EHä meddelade vidare att p g a tidsbrist något möte
med revisorn inte hade kunnat hållits, men jobbade på att så skulle ske innan nästa
möte.
Fakturor till klubbarna med års- resp medlemsavgifter har nu skickats ut och ska vara
betalda senast den 15 maj (förlängt datum) för att klubben ska erhålla rösträtt vid
årsmötet.

§ 38

Besök av Annemo Friberg betr Handslaget
JHa hälsade Annemo Friberg, SBF, välkommen till dagens möte för att berätta och ge
information om Handslaget. Annemo berättade att det nu är andra året Handslaget
finns och hög tid att från våra klubbar söka bidrag. Hon tipsade vidare hur man kan gå
tillväga och vara med i denna fina satsning man gjort för idrotten.
Detta år läggs tonvikten i första hand på:
- Öppna dörrarna för fler
- Ledarskap
- Delta i kampen mot droger.
Krav för att starta ett projekt är:
- Tydligt och väl genomtänkt
- Avgränsat
- Skrivet enligt SBFs projektplan
- Ledas av engagerad grupp
- Långsiktighet
- Utvärdering och dokumentation till SBF

§ 39

Rapport från SBFs årsmöte
JHa gav deltagarna en rapport från SBFs årsmöteshelg 9-10 april 2005 på Scandic
Hotel, Upplands Väsby.

§ 40 SGA - Rundan:
BIL-O: I lördags kördes årets första tävling i Enköping med 26 startande, varav hälften var
fyrhjulsdrivna bilar. Vid tävlingen användes en ny elektronisk tidtagning. Första DMtävlingen av 7 körs i Kil den 21 maj.
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CROSSKART: Yngve berättade att nu var säsongen på gång med början förra helgen i
Falköping. Under året kommer det att köras 6 tävlingar i Svenska Cupen och 5 tävlingar i SM
med final i Strängnäs. Han informerade vidare om de olika klasserna som finns i Crosskart
från 50 cc till 500 cc.
DRAGRACING: LOL berättade att han deltagit i en DR-kurs på Nova Park under helgen
och hade en del synpunkter om densamma. Han informerade vidare om sitt fortsatta arbeta
med Blackrace och dess svårigheter med myndigheterna.
FOLKRACE: Berättade om inställd FR-tävling. Nästkommande körs den 23 april med MK
Speed som arrangör. På söndag blir det SGA-träff på Nova Park, Knivsta.
KARTING: Lars-Åke berättade om en incident som inträffat i samband med träning på en
kartingbana. Lars-Åke fick i uppdrag att kolla upp hur det gått och lämna information till
styrelsen. Den 3 maj kommer man att tillsammans med 2 andra klubbar att köra kvällstävling
på Järfällabanan.
RALLY: DM-deltävlling nr 2 Rally Gotland kördes den 16 april. Domare, teknisk kontrollant
samt teknisk chef kom alla från Stockholms BF. 22 ekipage deltog från Stockholm. Bäst
lyckades Peter Dahlberg från Huddinge MK, som kom på 4:de plats i A-förare Nat 4 WD.
Nästa deltävllingblir den 7 maj i Eskilstuna.
SGA-träff hölls i Knivsta den 19-20 mars och var mycket givande. Vidare hade man anordnat
en förarträff på Högsta den 31 mars med ett 60-tal deltagare inklusive Mats Nordström från
Förbundsstyrelsen. Från Stockholms BFs styrelse deltog Jöran Pettersson, Åke Hansson och
Anne-Catherine Rosén.
Tussbesiktning sker på fredag kväll i Solna. Den 24 april körs en rallysprinttävling på Ekerö
och en förar/funktionärskurs kommer att hållas i Solna den 26 april.
RALLYCROSS: Kenta informerade om att man genomfört en förarutbildning på Högsta.
Tyvärr blev det endast 2 deltagare. Han berättade vidare att man arbetar för fullt med området
och banan i Högsta.
RADIOSTYRD BILSPORT: OWa informerade om att man kör första tävlingen för året på
Skarpnäck den 15 maj. Vidare berättade Orvar att klubben ansökt och fått medel från
Handslaget.
UTBILDNING: BRo berättade att utbildningen f n ligger lågt. Dåligt med kurser och
deltagare.
§ 41

Ny broschyr
En ny presentationsbroschyr för Stockholms BF håller på att tas fram. Bordlägges till
nästkommande möte.

§ 42

Bilsportmässan
Som tidigare meddelats har vi planerat att deltaga med en monter i årets Bilsportmässa
på Stockholms-Mässan. Samtliga SGA önskas komma med förslag och tankar hur vi
denna gång ska marknadsföra oss samt att man till kommande möten lämnar dessa
idéer.

§ 43

Hemliga resan
Ordföranden berättade litet om den planerade Hemliga resan som kommer att äga rum
lördagen den 18 juni till okänd ort och hoppades att så många som möjligt av SGAna
har möjlighet att ställa upp samt att det blir många deltagare från våra klubbar.
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Speciellt trevligt vore det om även resp klubb kunde vara representerad av minst en
ungdom (under 26 år).
§ 44

Nästa möte:
Nästa möte med endast styrelsen och kommer att hållas hemma hos Jöran Pettersson,
Solna, tisdagen den 17 maj (flyttat från den 10.5).

§ 45

Avslutning
JHa avslutade mötet och tackade samtliga för visat intresse samt ett speciellt tack till
Yngve, som ordnat det så bra att vi fick komma till hans trevliga arbetsplats och ha
vårt möte tillsammans.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

