Stockholms Bilsportförbund
Utskrivet: 2005-08-25

Sidan 1 av 4

Protokoll 07/2005
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2005-08-16
på Bengt Roséns arbetsplats, AVL,
Jordbro.
Närvarande:
Jöran Pettersson (JPn), ordförande
Erik Häggbom (EHä)
Eva Bucht (EBu)
Tomas Bergelin (TBe)
Yngve Ekberg (YEk)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Janne Lönnmark (JLö)
Kurt Westberg (KWe)
Bengt Rosén (BRo)
Titti Ågren (TÅg)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Janne Hallerstedt (JHa)
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Ketonen (JKe)
Bosse Lindman (BLi)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge ( OWa)
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§ 78

Öppnande:
Dagens ordförande JPe hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Därefter passade vi på att gratulera Kenta Lundmark, som i sommar fyllt jämna år,
med en blomma.
§ 79
.
§ 80

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

§ 81

Ekonomi
Janne Lönnmark har övertagit kassörsarbetet fr o m halvårsskiftet från Erik Häggbom,
som lämnat detta p g a tidsbrist. Erik kvarstår fortfarande som ledamot i Styrelsen.
Den nye kassören Janne Lönnmark lämnade en utförlig lägesrapport över ekonomin
samt till varje SGA en skriftlig rapport över dennes resp konto. Påminnelse om årsoch medlemsavgifter har gått ut, men det saknas fortfarande några klubbar som inte
betalt. EHä och JLö planerar ett möte inom kort för att överlämna det material som
återstår hos EHä till JLö.
JLö kontaktar Stockholms IF ang brev om uppgifter som saknas för räkenskapsåret
2004.

§ 82

Skrivelser
Ärende från Juridiska Kommittén
JPe meddelade att det inkommit 2 st felaktigt inlämnade protester från Fyndbörsen
Cup 24 juli. Protesterna skickas åter med motivering till de båda tävlande.
Funktionärsförfrågan – Per Johansson, Audi Clubsport
En förfrågan ang uppklassning av funktionärslicens vid bankörning med
märkesklubbar. Styrelsen beslöt överlämna ärendet till SGA i Racing för utlåtande.

§ 83 Rapport från Hemliga Resan
JPe lämnade en rapport om den lyckade heldagsutflykten till Karlskoga Motorstadion
och vad vi fick vara med om där och under färden. Trevligt att vi hade så många
ungdomar med. Vi planerar att till nästa år göra en ny Hemlig Resa och då hoppas på
ett större antal deltagare.
§ 84 Ny klubb
Motorklubben Track Experience har from 2005-06-02 registrerats som medlem i
Svenska Bilsportförbundet.
Klubben hälsas även varmt välkommen till Stockholms Bilsportförbund och vi hoppas
på ett gott samarbete.
§ 85

Studiebesök – Uthållighetstävling
Styrelsen kommer att göra ett studiebesök vid uthållighetstävlingen på Ticksta
Motorstadion den 4 september. Vallentuna MK är arrangör.

§ 86

Bilsportmässan
En projektgrupp för vår monter på Bilsportmässan i Älvsjö i november utsågs:
Titti Ågren, Racing, Yngve Ekberg, Crosskart, Lars-Åke Lundberg, Karting samt
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med Janne Hallerstedt som sammankallande.
§ 87 Tävlingskalendern
EBu meddelade att hon efterlyser fler ansökningar till 2006 års tävlingskalender och
ber att klubbarna omgående sänder in dessa så att hon kan sammanställa kalendern.
§ 88 Fadderskap – klubbar
Bordlades ytterligare en gång till nästkommande möte.
§ 89 SGA-rundan
Bil-O: Sommaruppehållet är snart slut. Nästa deltävling i DM (nr 2) körs nu på lördag 20
augusti i Falun i Ludvika MS´ regi. DM 3 arrangeras av Films MK den 17 september (även
SM 1).
CROSSKART: YEk meddelade att det fortfarande endast var sonen som var aktiv i
Stockholm. SM-tävlingarna var körda för i år, men det återstår några Sprinttävlingar.
Undersöker om det kan göras en uppvisningskörning med crosskarten vid Haninges tävling
den 4 september.
FOLKRACE: Det har varit en tävling i distriktet, nämligen Håga Pokalen med arrangör MK
Speed. 189 startande seniorer och 36 junior. Tyvärr hade regnet förstört det mesta av
depåområdet så det var ingen camping i år. Klubben hade jobbat mycket bra med banan som
onsdagen före tävlingen stod under en halv meter vatten. Men på tävlingsdagen var banan
mycket bra.
Kommande tävling är Caravanhalls-racet som körs på Högstabanan 3-4 september.
KARTING: LÅL berättade om samarbetet och deltävlingarna med 08, Järfälla och
Södertälje. Finalen för deras tävlingar kommer att köras i Enköping. Informerade även om
kartingtävlingen vid Slottet som arrangerades av Team 13 Göteborg och Red Bull.
RACING: TÅg apporterade från SSKs tävling i Falkenberg med 170 deltagare samt En dag
på racerbanan på Kinnekulle Ring. TÅg berättade vidare om den planerade bilsportmässan i
Globen – Stockholm Motorsport Games den 18-19 februari 2006 och lämnade ut foldrar för
vidare spridning. Karting kommer att bli huvudnumret men även mycket annan bilsport och
artister.
RALLY: Östra Sprintcupen kördes i Tierp den 7 augusti. Bästa stockholmare var som vanligt
Magnus Wallén, Vallentuna MK på en 2:a plats. Han leder 2WD klassen totalt inför höstens 3
avslutande deltävlingar. Nästa deltävling i Rasbo den 28 augusti, därefter Vallentuna den 18
september.
RallyDM har haft sommarledigt, men kör nu igång i Strängnäs den 20 augusti, därefter i
Uppsala den 3 september.
SBF har utsett Jöran Pettersson till domarordförande i SM-tävlingen Rally Österlen i Skåne
den 20 augusti.
RALLYCROSS: KLu informerade om SM-tävlingen i Kalix som inställdes på lördagen och
endast kördes på söndagen samt även rapporterade från tävlingen i Strängnäs. Vidare fick vi
veta att Haninge MKs RC på Högsta hade genomförts mycket bra.
SÄKERHET: TBe rapporterade från de olika tävlingarna han varit ute på under säsongen
som bl a bestod av RHKs tävling på Karlskoga, SM/RC i Strängnäs, Kamasa Tools Mecanic
Race i Kungsträdgården samt Kartingtävlingen vid Slottet i söndags. Tomas står gärna till
tjänst med tips och handledning vid säkerhetsfrågor vid tävlingar.
TILLSTÅND: EBu lämnade en skriftlig redogörelse för samtliga utfärdade tillstånd under
året och påminde åter att hon behöver ansökningarna med samtliga uppgifter ifyllda i god tid.
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UTBILDNING: På utbildningsfronten var det för tillfället inga utbildningar planerade eller
hade varit under sommaren.
§ 90

Nästa möte:
Nästa möte äger rum tisdagen den 20 september hemma hos sekreteraren (flyttat från
den 13.9)

§ 91

Avslutning
JPe avslutade mötet och tackade speciellt Bengt Rosén för att vi fått haft möjlighet att
vara i hans fina kontorslokaler.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Jöran Pettersson

