Stockholms Bilsportförbund
Utskrivet: 2006-03-20

Sidan 1 av 4

Protokoll 02/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGAna
2006-03-14, Lokalen, Granitvägen 2,
Tyresö
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Åke Hansson (ÅHa)
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Tomas Bergelin (TBe)
Yngve Ekberg (YEk)
Claes Hoffsten (CHo)
Katja Koho (KKo)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Lennart Olsson (LOl)
Kurt Westberg (KWe)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Janne Ketonen (JKe)
Orvar Warfvinge (OWa)
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§ 18

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

§ 19

Dagordning
Dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
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§ 20

Skrivelser:
Teknikerkurs 25-26.3
Till teknikerkursen som arrangeras av Tekniska Kommittén helgen 25-26 mars har
från Stockholms BF följande tre anmälts: Claes Hoffsten, Racing, Ulf Larsson,
Rallycross och Tord Öberg, Rally.
Miljökonferens
SBF har inbjudit till en Miljökonferens på Nova Park Hotel helgen 25-26.3. Thomas
Bergelin deltar från Stockholms BF.
Tillståndsgivarkurs
SBF kommer att under årsmöteshelgen 1-2.4 ha en genomgång med tillståndsgivarna i
resp distrikt. Från Stockholm deltar Janne Lönnmark och Jöran Pettersson.
Ungdomar till Förbundsårsmötet
Från Ungdomsgruppen har det kommit en uppmaning om att varje distrikt ska försöka
få med två ungdomar, helst en kille och en tjej, för att följa sina förbundsdelegater
under mötet. Styrelsen vädjade till SGAna att komma med förslag till deltagare.

§ 21

Ekonomin
Kassören redovisade för ekonomin och de senaste siffrorna.

§ 22

Årsmöten
Ordföranden lämnade en rapport från Stockholms BFs årsmöte som hölls den 16.2 på
Bilia, Haga Norra samt från sitt deltagande vid Västra BFs konferens i Skövde.
Vidare diskuterades SBFs årsmöte som äger rum helgen 1-2.4 och där vi i år endast
har 2 delegater mot tidigare 3. Till nästa år är vårt mål att samtliga distriktets klubbar
inkommer med årsrapport resp årsavgift i rätt tid så vi inte missar någon röst på mötet.
Vidare berättade JHa om sitt besök vid MHF Ungdoms årsmöte.

§ 23

Finnkampen
Ordföranden berättade om den planerade landskampen Sverige – Finland som kommer
att köras på Solvalla den 19 juli i sommar. Arbetet med tävlingen är i full gång och det
finns även en hemsida där man kan få mer information: finnkampenmotor.se.
Till denna tävling behövs en hel del funktionärer och SGAna ombedes sprida detta och
inkomma med namnförslag på duktiga funktionärer. Förslagen lämnas till
sekreteraren, Anne Catherine Rosén.

§ 24

VIP-kort 2006
Diskuterade förslag till personer som kan tänkas få SBFs VIP-kort 2006. Stockholms
BF erhåller 6 st kort (3 kort per förbundsmötesdelegat). 3 personer godkändes, men
det finns ytterligare utrymme för 3 till. Lämnas till nästkommande möte.

§ 25

Vakanta poster i distriktet
Diskuterades de vakanta posterna som f n finns. Man beslöt att när det gäller posten
Utbildning ska resp SGA svara för densamma. Ungdom och Rekrytering är en viktiga
poster som vi hoppas att snart hitta lämpliga medarbetare till.

§ 26

SGA-rundan
Bil-O: Tävlingsverksamheten ligger i ide. Första tävlingen körs den 1 april.
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Dragracing: Lelle berättade att han fortlöpande har funktionärsutbildningar. Vid
senaste tillfället deltog 27 st. Tog bl a upp en DR-utbildning som skulle ske i ett annat
SDF och där man ifrågasatte innehållet och dess utbildare.
Hade synpunkter på att tillståndsavgifterna till distriktet resp SBF var så höga.
Saknade protokoll från DR-utskottet fastän det snart gått ett kvartal av det nya året.
Vi lovade undersöka saken.
Betr konbanetävlingar har Lazzat lovat insända förslag till nytt reglemente, som ska
godkännas av distriktet innan det träder ikraft.
Påpekades att Cyberklubben är ett arbete som kommit till av Kenneth Feldthusen och
Lelle Ohlsson vilket sällan redovisas.
Crosskart: Även där är det ännu stiltje. Vi ser dock fram mot den 22 april då Yngve
själv kommer att ta licens.
Karting: Berättade litet om Järfälla MKs kommande tävlingar under säsongen.
Rallycross: Berättade om en funktionärskurs som hållits av Haninge MK och ned Åke
Magnusson som kursledare. Där deltog 13 st nya funktionärer. Mycket planering och
arbete inför sommarens tävlingar på Högsta.
Folkrace: Katja hälsades välkommen till sitt första SGA-möte. Hon berättade litet om
sin bakgrund samt att man planerar en CL-kurs. De felaktiga datumena i kalendern
kommer snarast att ändras. Kommer att delta i möte i Haninge den 15 mars.
Racing: Även Claes hälsades välkommen till sitt första möte. Han berättade litet om
sig själv och vad han tidigare deltagit i på racingsidan. Såg fram mot teknikerkursen
den 25-26.3.
Historiska: Åke berättade om kommande historiska tävlingar under året varav den
största en EM-tävling på Mantorp. Vidare om Midnattssolsrallyt Hörby – Östersund
veckan efter midsommar. Tävlingen pågår i 4 dagar. 80 ekipage redan anmälda.
Rally: DM: 2 deltävlingar avverkade Vallentuna 7 januari och Wesmanklubbarna 28
januari.
Sprintcupen: 3 deltävlingar körts Films MK 8 januari, Skepptuna 19 februari och
Östhammar 5 mars.
Nästa deltävling i Rally DM körs på Gotland 21 april. Mälaröarnas deltävling 30 april
är inställd. Sprintcupen fortsätter i Uppsala 22 april. Teknikermötet i Åkersberga
avhölls 22 januari med ett tiotal deltagare.
Kommande: Steg 4 kurs i Solna 18 mars med 13 deltagare. SGA-möte i Knivsta 25-26
mars. Möte med Upplands BF och Nedre Norra BF 24 mars i Knivsta.
Förarmöte i Botkyrkas klubblokal 30 mars kl 19.00.
Tuss-besiktning långfedagen 14 april i Solna.
Säkerhet: Deltar i Miljökursen som SBF anordnar kommande helg.
§ 27

Förbättrings-/kvalitetsaktivitetsplan
JHa har utarbetat förslag till en Förbättrings-/Kvalitetsaktivitetsplan, som ska utsändas
till samtliga SGA för komplettering och kommer att tillsammans med SGAna att
behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 28

08-Gokart
Ordförande i 08-Gokart Mats Ricknäs har i mail hört av sig till ordföranden efter att
han tagit del av texten i protokoll nr 10/05 där rapport inkommit att man kört på
ÖSWE-ring i klubbens regi. Mats Ricknäs bestrider detta. Ordföranden tar kontakt
med Ricknäs och inbjuder honom till styrelsens nästkommande möte den 18 april.
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§ 29

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 18 april. Plats meddelas senare.

§ 30

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anne-Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

SBSF:s adress:
Smidesvägen 5
171 41 SOLNA

Org.nr: 802011-1970
Postgiro: 85 69 80-8
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