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Protokoll 06/05
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2005-06-14
Bilsportens hus, Bredden
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Åke Hansson (ÅHa)
Jöran Pettersson (JPn)
Christer Boo (CBo)
Dennis Hartman (DHa)
Janne Lönnmark (JLö)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Kurt Westberg (KWe)
Thomas Bergelin (TBe)
Titti Ågren (TÅg)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Åsa Gerdes, SBF, § 70
Annemo Friberg, SBF, § 70
Förhinder:
Eva Bucht (EBu)
Yngve Ekberg (YEe)
Erik Häggbom (EHä)
Janne Ketonen (JKe)
Bosse Lindman (Bli)
Lennart Olsson (LOl)
Bengt Rosén (BRo)
Orvar Warfvinge ( OWa)
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§ 65

Öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Dagordning:
Dagordningen godkändes.
Protokolljustering:
Protokollen nr 4 och 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 68

Skrivelser
- Skrivelse från Stockholms IF ang saknade handlingar
Stockholms IF hade i en skrivelse begärt kompletterande handlingar från årsmötet.
EHä kommer att insända dessa till Stockholms IF.
SBFs Officiella Meddelanden – IB
Vid SBFs årsmöte beslöts att SBFs Officiella meddelanden i fortsättningen
kommer att publiceras på SBFs hemsida. SBFs mediapartner blir i fortsättningen
Albinson & Sjöberg. SBFs officiella meddelanden i IB Motorsport ersätts av
Bilsportbörsen. Distrikten kommer att få tre stycken prenumerationer av
Bilsportbörsen utan kostnad. Beslöts att dessa tre går till ordföranden, vice
ordföranden och sekreteraren.
- SBFs VIP-kort
I en skrivelse från SBF omtalas att nya regler instiftats för SBFs VIP-kort fr o m
detta år. Distrikten ska insända en ansökan försedd med motivering varför
vederbörande är meriterad för ett VIP-kort. Styrelsen beslöt i första hand att
ansöka för tre personer som vi anser uppfyller dessa krav.
- Förbundsdomare Dragracing – SM Tullinge
Den arrangerande klubben hade bett om hjälp med namn till FD vid SM-tävlingen
i Dragracing på Tullinge i augusti. Då det är utskottet som utser förbundsdomare
överlämnades förfrågan till Dragracingutskottet.
- Inbjudan till inspirationskväll Barnidrott på vuxnas villkor
Inbjudan hade kommit från Stockholms IF om inspirationskväll Barnidrott på
vuxnas villkor. Överlämnades till JHa.

§ 69

Ekonomi
JHa varnade för att budgeten inte kommer att kunna uppnås och att vi inte beräknas få
in budgeterade tillståndsavgifter p g a vissa av våra tävlingar efter det att vi fastställt
vår budget fått annan status och dessa tillståndsavgifter går till SBF.
JHa vädjade till samtliga att försöka i möjligaste mån hålla ner sina utgifter.
P g a att Erik Häggbom, kassören, inte var närvarande hade styrelsen inte tillgång till
den senaste ekonomiska rapporten. Ett möte med kassör, ordförande och revisor
planerades att genomföras före sommaruppehållet.
Till dagens möte hade vår revisor Christer Boo samt valberedningens ordförande
Dennis Hartman inbjudits. Christer Boo resp Dennis Hartman gjorde var sin
presentation.

§ 70

Besök från SBF
Till dagens möte hade Åsa Gerdes, Titti Ågren och Annemo Friberg framfört
önskemål att få närvara och berätta om ett planerat bilsportprojekt som SBF kommer
att stå för – Globen Motorshow i Stockholm den 17-19 februari 2006. SBF hade då
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kontaktat Upplands BF, Södermanland/Västmanlands BF och Stockholms BF att vara
med och gemensamt samarbeta för att detta stora arrangemang ska kunna genomföras.
Stockholms BF är intresserade att delta och vidare information kommer efter
sommaren.
§ 71 Juridiska Kommittén
Juridiska Kommitténs två avgående medlemmar Bertil Örtenstrand resp Thomas Palm
har ersatts av Janne Hallerstedt, Värmdö MK, sekreterare och Sune Olsson, SSK,
ledamot.
§ 72

Bilsportmässan
JHa berättade om planerna för Bilsportmässan i slutet av november i år och att man nu
behöver utse en arbetsgrupp bestående av minst 4 SGA. Önskade få namnförslag till
nästkommande möte.

§ 73

Hemliga resan
JHa berättade om den Hemliga resan som kommer att gå av stapeln lördagen den 18
juni till ett okänt bilsportcentra. Vi kommer att vara borta hela dagen och
förhoppningsvis få en lyckad bilsportdag tillsammans. Tyvärr hade inte så många
klubbar nappat på denna inbjudan så det fanns platser kvar. Det kommer säkert att bli
ett bra gäng som ger oss av mot okänt mål.

§ 74

Fadderskap – klubbar
Bordlades av tidsbrist till kommande möte.

§ 75 SGA Rundan:
Bil-O: Första DM-deltävlingen kördes i Kil den 21 maj. 5 st stockholmsekipage anmälda.
Nästa deltävling körs i Ludvika den 20 augusti. Sommaruppehåll tills dess.
FOLKRACE: Det har varit 3 tävlingar i år. Botkyrka MK 21 maj och Haninge MK 4 juni.
Båda dessa hade dåligt med startande, bara ca 50 st. Däremot hade Botkyrka lyckats locka
med 18 juniorer. Vallentuna MK körde en 6-timmars uthållighet i Skepptuna den 29 maj med
14 deltagande team.
Nästa tävling är Håga Pokalen 2 dagars hos MK Speed, med ett förväntat stort deltagarantal.
Den 4 september körs nästa uthållighetstävling på Ticksta Motorstadion.
KARTING: LÅL informerade en del om Stockholms Cupen och dessa arrangörer. Finalen
blir i Enköping i september.
RACING: TÅg informerade att Racingutskottet planerar ha en SGA-träff i Anderstorp den
18-19 juni, den första på lång tid. Tyvärr kolliderar denna med vår Hemliga resa som hon
tidigare är anmäld till. Informerade om en i år tidigare tävling på Karlskoga. Diskuterades
även att ca 10 st tävlingstillståndsavgifter uteblir för distriktet och som i första hand drabbar
racing då dessa tävlingar fr o m i år fått RM-status.
RALLY: DM - 4 DM deltävlingar har nu körts. Vi tar sommaruppehåll till 20 augusti i
Strängnäs, då DM-serien fortsätter med 4 tävlingar i höst.
Sprint-Cupen – 3 deltävlingar har avverkats. Mycket stort intresse i år. Gallring har skett vid
de två senaste. Cupen fortsätter 7 august i Tierp, därefter 28 augusti i Rasbo.
RALLYCROSS: KLu berättade om SM-tävlingen i Arvika, där även vår Andreas Eriksson
gjorde premiär i rallycross. Nästa tävling i Svealandscupen körs på Högsta 13-14 augusti.
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SÄKERHET: TBe kommer att närvara vid racingtävlingen i Karlskoga den 18-19 juni och på
plats kontrollera säkerheten.
§ 76

Nästa möte:
Nästa möte kommer att efter sommaruppehållet att hållas tisdagen den 16 augusti.
Plats meddelas i kallelsen.

§ 77

Avslutning
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse och önskade alla en riktigt trevlig
semester och sommar.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

