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Protokoll 03/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGAna
2006-04-18 i MHFs lokalen på
Heliosgatan 11, i Hammarby
Industriområde
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Tomas Bergelin (TBe)
Christer Boo (CBo)
Yngve Ekberg (YEk)
Jenny Gröhn (JGr)
Claes Hoffsten (CHo)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Orvar Warfvinge (OWa
Kurt Westberg (KWe)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Mats Ricknäs, ordförande 08 Gokart
Ola Hoffsten, Zero Hero
Sofia Petersson, MHF
Förhinder:
Åke Hansson (ÅHa)
Katja Koho (KKo)
Janne Ketonen (JKe)
Lennart Olsson (LOl)
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Mötets öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 32 Dagordning
Dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
§ 33

Protokolljustering
Protokoll nr 2/2006 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.

§ 34 Skrivelser:
Utgår.
§ 35

Ekonomin
Ekonomin är i balans. Däremot bör vi öka på takten beträffande ungdomssatsningarna.
MHF Ungdom i Skarpnäck hade skickat in en ansökan om bidrag. Innan definitivt
besked kan lämnas ber vi klubben komma in med utförligare uppgifter bl a på hur
många ungdomar det gäller. JHa tar kontakt med klubben.

§ 36

Rapport från SBFs årsmöte och SIF/SISUs årsmöten
Ordföranden lämnade en rapport från Svenska Bilsportförbundets årsmöteshelg på
Nova Park Hotell i Knivsta den 1-2 april. Där hela styrelsen var närvarande. Denna
helg deltog även en ungdom från Stockholms BF vid namn Jenny Gröhn.
Janne Lönnmark och Anne-Catherine Rosén hade även deltagit vid årsmötena för
Stockholms Idrottsförbund respektive SISU den 8 april.

§ 37

Besök av 08 Gokart Klubbs ordförande Mats Ricknäs
Ordföranden hälsade välkommen Mats Ricknäs, ordförande i 08-Gokart Klubb sedan
tre år tillbaka, till kvällens möte. Mats berättade om klubbens verksamhet och planer
inför årets tävlingssäsong samt samarbetet med de två andra kartingklubbarna Järfälla
MK och Södertälje KRC. Han tog även upp de uppgifter i tidigare protokoll att man i
klubbens regi och vissa klubbmedlemmar kört på ÖsWe-ring, en bana som f n inte har
godkänd banlicens. Detta dementerade Mats och lovade att försöka påverka att man så
fort som möjligt ska kunna färdigställa och besikta ÖsWe-ring så den blir godkänd för
både träning och tävling.

§ 38

Vakanta poster i distriktet
Janne Ketonen, Off Road, har p g a hälsoskäl avsagt sig SGA-posten i Off Road.
Vi tackar Janne för den tid han varit SGA och önskar honom litet lugnare tempo i
framtiden. Förslag till ersättare för Janne är på gång.
Thomas Bergelin, Säkerhetsansvarig, har även tagit på sig posten som Miljöansvarig.
Jenny Gröhn är vår nya ungdomsansvarig.

§ 39

Ny utbildare inom Rallycross/Backe
RC-utskottet hade vid möte behandlat ett ärende från Haninge MK om godkännande
av Åke Magnusson som utbildare inom Stockholms BF. Utskottet hade beviljat
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ansökan då Åke Magnusson har både lång erfarenhet och kunnighet samt även deltagit
i CL-kursen för tävlingsledare och domare den 25-26.3 samt rekommenderade
Stockholms BF att göra detsamma. Styrelsen gick på Rallycrossutskottets linje och
godkände Åke Magnusson som utbildare i Stockholms BF.
§ 40

Utträde – SMK Stockholm
SMK Stockholm har begärt utträde ur förbundet med hänvisning om att de inte längre
har någon bilsportverksamhet. SBF har beviljat ansökan och registrerat utträde 200604-13.

§ 41

Förbättrings-/kvalitetsaktivitetsplan
Genomgång och redovisning av ovanstående plan bordlades till nästkommande möte
med SGAna.

§ 42

Hemliga resan
Bestämdes att den Hemliga resan kommer att förlägges i slutet av augusti eller
september p g a det sker så många aktiviteter i distriktet innan semestern. Beslöts ta
upp frågan vid nästkommande möte.

§ 43

VIP-kort 2006
Tog åter upp frågan med SGAna om vi hade förslag på någon bra och viktig person
för Stockholms BF som borde ha SBFs VIP-kort för att kunna besöka olika tävlingar
runt om i landet.

§ 44

Zero Hero-projektet
Innan dagens styrelsemöte hade Janne Hallerstedt, Janne Lönnmark och AnneCatherine Rosén träffat MHFs VD Tom Bjerwer och Ola Hoffsten vilka informerade
om Zero Hero-projektet som drivs i MHFs regi. MHF önskade ett samarbete med
Stockholms BF. Senare anslöt även Sofia Petersson, ansvarig hos MHF för Zero
projektet. Hon berättade om årets planeringar att vara med vid olika
motorarrangemang och presentera projektet. Beslöts att i första hand har Sofia och vår
ungdomsansvarige Jenny Gröhn har ett samarbete.

§ 45

SGA-rundan
Bil-O: Den 1 april hade man ett Bil-O informationsmöte i Nynäshamn. 5 ekipage kom
och hade en praktisk övning på 1,5 mil. Bil-0s hemsida www.bilorientering.com åter
igång. Den 29 april körs Vårtåget med SBOK som arrangör i Strängnästrakten. Det
kommer även att finnas en nybörjarbana ingående April-April-serien. Banan
kontrollåktes på Annandagen och vägarna var fina trots den sena våren.
Crosskart: Även här startar nu säsongen och vi ser fram mot Yngves licenstagning
den 22 april.
Karting: Licensuppkörning är planerad och pågår. Järfälla MK kommer även att
arrangera Prova på och även ha kvällskörning.
Rallycross: Kenta berättade att man var i full gång med förberedelserna inför bl a
SM-tävlingen på Högsta både vad det gäller banan, funktionärer och övrigt.
Folkrace:Skriftlig rapport har inkommit från Katja. Haft ett mycket bra
tävlingsledarmöte med de klubbar som ingår i Stockholmsserien: MK Speed, Botkyrka
MK, Stockholms BK och Haninge MK. Även tagit kontakt med ytterligare 3 klubbar
om eventuellt samarbete. Diskuteras även ett ungdomsläger och en Pröva på dag.
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Ändringar i årets tävlingskalender: Haninge MK kör den 17 juni (i stf 3.6) och MK
Speed tar den 3 juni, då är Stockholmsserien komplett med 9 tävlingar. Första
tävlingen är bra genomförd förutom att det var mycket lerigt
Bullermätning kommer att ske vid vissa tävlingar då det är viktigt att man håller
gränsen 100 decibel.
En förar- och funktionärskurs är planerad till den 7 maj vid Hacksjöbanan med Bengt
Rosén som kursledare.
Racing: Claes rapporterade från sitt deltagande i Teknikerkursen den 25-26 mars.
Mycket givande även om kursen i huvudsak handlade om rally. Vidare berättade Claes
att han varit nere på Nürburgring och kört. Detta var en oerhört spännande upplevelse.
Nu börjar den svenska racingsäsongen. SSK kör tävling på Kinnekulle Ring den
22-23 april.
Radiostyrd Bilsport: Orvar berättade att i år kommer att köra 5 tävlingar i Skarpnäck
och att den första sker 20-21 maj.
Rally: Kommande tävling är Rally Gotland med många deltagare från Stockholm.
Jöran kommer att vara domare där.
Säkerhet: Thomas berättade om miljökurshelgen han deltagit i och som varit mycket
givande och hade deltagare från så gott som samtliga distrikt. Tillsammans
sammansatte deltagarna den nya miljöpolicyn som förbundet att använda sig av.
Klubbarna anmanas att försöka miljöcertifisera sina anläggningar, som finns i tre olika
nivåer och inte alltför svårt att genomföra.
§ 46

Nästa möte
Nästa styrelsemöte flyttades från den 9 maj till tisdagen den 16 maj. Plats blir hos
ordföranden Janne Hallerstedt i Gustavsberg. Till nästkommande möte är det Haninge
MKs nye ordförande Magnus Edsäters tur att närvara vid mötet och berätta om
Haninge MK och dess verksamhet.

§ 47

Avslutning
Ordföranden tackade MHF och särskilt Sofia Petersson, som ställt upp denna kväll så
vi kunnat ha kvällens möte i MHFs trevliga lokaler samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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Smidesvägen 5
171 41 SOLNA
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