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Protokoll 09/2005
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGA 2005-10-11
i Bilsportens Hus, Bredden.
Närvarande:
Jöran Pettersson (JPe), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Åke Hansson (ÅHa)
Eva Bucht (EBu)
Yngve Ekberg (YEk)
Dennis Hartman (DHa)
Janne Ketonen (JKe)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Lelle Olsson (LOl)
Bengt Rosén (BRo)
Orvar Warfvinge (OWa)
Kurt Westberg (KWe)
Titti Ågren (TÅg)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Tomas Bergelin (TBe)
Janne Hallerstedt (JHa)
Erik Häggbom (EHä)
Bosse Lindman (Bli)
Kenta Lundmark (KLu)
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§ 103 Öppnande
Vice ordförande Jöran Pettersson öppnade dagens möte med att gratulera och överlämna varsin
blomma till Orvar Warfvinge resp Lelle Olsson som tidigare under sommaren fyllt jämna år.
§ 104 Dagordning
Dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
§ 105 Protokolljustering
Tidigare styrelseprotokoll nr 08/05 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 106 Ekonomi
Vår kassör Janne Lönnmark redovisade ekonomin t o m dagens datum. Konstaterades att ekonomin
är god. Samtliga närvarande SGA fick separat skriftlig redovisning av sitt konto.
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§ 107 Valberedningen
Då Valberedningens ordförande Dennis Hartman var närvarande diskuterades de poster som kommer
att bli vakanta och där hjälp till nyrekrytering behövs. DHa lovade att återkomma med tillfrågade
namnförslag.
§ 108 Fadderskap – klubbar
Samtliga klubbar i distriktet hade blivit tilldelade sin resp fadder i styrelsen. Listan över vilken
styrelsemedlem som har resp klubb bifogas protokollet.
§ 109 Planeringsmöte
Mötet den 15 november som skulle vara ett arbets-/planeringsmöte är själva arbetsmötet flyttat till en
lördag i januari, där vi i lugn och ro kan göra en arbetsplan för 2006. I samband med detta möte
kommer vi att äta en gemensam måltid tillsammans. Mötet den 15.11 kvarstår som ett vanligt möte
med styrelse/SGA.
§ 110 Bilsportmässan
Efter en hel del trassel med mässan är det äntligen klart att vi fått vår beställda monter med måtten ca
9 x 9 m och på en mycket bra plats. Arbetsgruppen kommer snarast att ha vidare möten för att
detaljplanera själva montern och aktiviteter i denna.
§ 111 SGA-rundan
BIL-O: DM 4 kördes 1 oktober i Ljungby (SM 2). Resultat finns på hemsidan. Nästa deltävling i DM (nr
5) arrangeras av Films MK den 21oktober. DM 6 arrangeras av Älmhults MK/SMK Vingåker den 5
november (SM 3).
Bil-O-utskottet kommer även att ha en egen monter på Bilsportmässan 25-27 november.
CROSSKART: Säsongen slut efter ett energiskt farande land och rike runt. Den 28.9 kördes en tävling
i Strängnäs där det rapporterades från ett stormigt möte. Regelverket inte bra. Dålig återväxt i klassen
12-16 år - där måste något göras. Fortfarande svårt att marknadsföra sporten i Stockholmstrakten,
men man ser fram emot en uppvisning på Högstabanan för 125 cc och 500 cc.
HISTORISKA: Informerades av det 2006 införs nya regler för historiska rallybilar (Appendix K).
Veteranklassen ska ändras inför 2006 års säsong. Rapporterades att i Karlshamns Rallyklassiska
deltog ca 180 bilar, där Erik Uppsäll vann.
RALLY: Sprintcupen avslutad. Magnus Wallén vann 2WD. Rally DM-final i Örebro den 22 oktober –
ännu en öppen affär. Förarmöte den 3 november kl 19.00 i Vallentuna Gymnasium. SGA-möte 12-13
november i Knivsta inkl förarrepresentant. Utbildningshelg på Gotland den 19 november.
Prisutdelningsfest den 3 december i Danvikscenter.
FOLKRACE: Det har varit två tävlingar i distriktet. Caravan Expo-cup 3-4 september, som
arrangerades av Haninge MK. Det var som vanligt ett välbesökt arrangemang med 142 startande
seniorer och 28 juniorer. Tyvärr var det mycket dåligt uppträdande från många förare, så dåligt att en
av dem blev avstängd från tävlingen.
Sedan var det Botkyrka MKs tur den 24 september. De hade 61 seniorer och 17 juniorer, ovanligt bra
deltagarantal. Där var stämningen desto bättre. Kommande tävling är MK Speed den 15 oktober. Och
den sista tävlingen är Halloween-race den 5 november hos Haninge MK.
Prisutdelningsfesten hålls även detta år tillsammans med Rally den 3 december.
UTBILDNING: Rapporterades att BRo genomfört en kurs i FR, men det kom endast 2 deltagare.
OFF ROAD: Hitintills har man haft 2 träffar i Stockholm Off Road Challenge. Arrangörer Haninge MK
och Botkyrka MK.
KARTING: Tävling i Kristianstad i helgen. Hade en del synpunkter om Mini, där 12-åringarna inte
hade en chans att ta för sig och hävda sig. Dålig tillväxt i de högre klasserna. LÅL deltar i SGA-träffen i
Knivsta 22-23 oktober.
RADIOSTYRD BILSPORT: Informerade bl a om att Skarpnäcksklubben fått 15 nya licenstagare i Off
Road. Under Bilsportmässan kommer i SBFs monter att köras uppvisning med eldrivna Off Roadbilar.
DRAGRACING: LOl berättade att man kört ett 20-tal tävlingar under året. Den största var SMtävlingen på Tullinge i augusti. Jobbar med Black Race-konceptet och har bra samarbete med SAMT
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– Vägverket och SBF. Ett 30-tal ungdomar har medverkat i Klubben – Handslaget – SBF.
Glädjande nyhet är att det nu klart att man får köra på Tullinge även nästa säsong.
Irritation framfördes över att man från utskottet hade svårt att få svar på ställda frågor samt att
protokollen tar mycket lång tid innan de distribueras. Har framfört detta vid olika tillfällen, men ingen
ändring händer. Det ska inte behöva ta sex månader innan ett protokoll är klart för utskick.
Styrelsen kommer att i samband med Bilsportforum försöka få en sittning med utskottet och dess
fadder.
RACING: TÅg berättade att RM i Racing som KAK arrangerar kör sin finaltävling på Mantorp
nästkommande helg. Vidare att många av racingklubbarna kommer att vara representerade på
Bilsportmässan. En kurs för utbildare i Racing kommer att hållas i Knivsta.
TILLSTÅND: Ett 70-tal tillstånd har utfärdats under året. Vissa uppgifter saknas och måste
kompletteras. EBu lovade att göra en tabell och skicka ut till berörda där det framgår vad som saknas
efter resp tävling.

§ 112 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas tisdagen den 15 november på Bengt Roséns arbetsplats i Jordbro.

§ 113 Avslutning
Vice ordförande tackade för ett trevligt möte med en hel del diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Jöran Pettersson

Bilaga
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