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Protokoll 04/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte den 2006-05-16 hemma
hos Janne Hallerstedt i Gustavsberg.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa)
Dennis Hartman (DHa)
Magnus Edsäter, ordf Haninge MK
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
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§ 48

Mötets öppnande:
Ordförande JHa hälsade de övriga i styrelsen samt valberedningens ordförande och
särskilt inbjuden Magnus Edsäter, ordförande i Haninge Motorklubb, välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 49 Dagordning
Dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
§ 50

Protokolljustering
Protokoll nr 3/2006 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.

§ 51 Skrivelser:
Kurre Jönsson, SBF, önskade få tillsänt sig SDFens senaste utgåva av stadgarna.
Sekreteraren ombesörjer detta.
§ 52

Ekonomin
Styrelsen tog del av den senaste ekonomirapporten.
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§ 53

Komplettering bidragsansökan från MHF Ungdom Skarpnäck
Då komplettering till bidragsansökan från MHF Ungdom Skarpnäck hitintills inte
inkommit bordlägges ärendet till nästkommande möte.

§ 54

Besök av Haninges MKs ordförande Magnus Edsäter
I vårt led av att få träffa representanter från våra klubbar hade till dagens möte
inbjudits Haninge MKs nye ordförande Magnus Edsäter. Magnus inledde med en
presentation av sig själv och sina tidigare bilsportmeriter. Vidare berättade Magnus
om klubbens stora och många arrangemang detta år och då i första hand Rallycrossen
med början 10.6 - SM i Lilla klassen och en jubileumstävling den 16.9 samt alla
förberedelser inför dessa. Högt tryck är det också att få klubbens hemmabana Högsta
enligt de säkerhetskrav och regler man ställer på anläggningen. Men allt kommer
säkert att gå bra och vi ser fram mot en lyckad säsong.
Han tog även upp samarbetet med Stockholms Action Center och en del problem man
hade med denna arrangör. Förhoppningen är att dessa problem ska vara lösta inom en
mycket snar framtid.

§ 55 Nästa klubbinbjudan
Sekreteraren fick i uppdrag att kontakta en ny klubb inför nästa styrelsemöte den 13
juni.
§ 56 Vid möte med SGAna
Ordföranden presenterade ett nytt upplägg vid mötena med SGAna.
Tas upp vid nästkommande möte.
§ 57

Ny SGA - Offroad
Fortfarande vakant i Offroad. Ordföranden fick i uppdrag att kontakta den föreslagne
SGAn i Offroad och stämma av med vederbörande.

§ 58

Hemliga resan
Beslöts att förlägga den Hemliga Resan till lördagen den 2 september. En inbjudan
kommer att gå ut till samtliga klubbar innan semestern så att man i god tid reserverar
denna dag. JHa fick i uppdrag att göra vissa föreberedelser.

§ 59 Finnkampen
JHa redogjorde för ett möte han deltagit i med arrangören. Bl a är nu tävlingsledaren
utsedd. Ett 70-tal funktionärer behövs till Solvalla och man beslöt att vända sig till 8
av våra anslutna klubbar. Janne L, Dennis H och Jöran P kontaktar dessa direkt.
Ett träningsläger med de svenska förarna är planerad till den 14 juni. JLö, JHa och
ACR kommer att vara närvarande. JLö kontaktar Arne Thor betr tryck på tröjor inför
tävlingen..
§ 60 SBFs Roadshow 2006
Rekryteringsgruppen har utsett fem orter för SBFs Roadshow detta år. Den 25-27
augusti blir det Stockholm som kommer att få besök. Platsen blir Tensta Marknad.
ACR hade varit kontakt med Tobias Nordlund från Rekryteringsgruppen, som
berättade att man nu varit på Rättviks Marknad den 5-7 maj och med mycket gott
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resultat. Beslöts att tillfråga Järfälla MK att tillsammans med Rekryteringsgruppen
representera sporten.
§ 61

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är planerat till tisdagen den 13 juni och då tillsammans med
SGAna. Sekreteraren fick i uppdrag att boka lokalen.

§ 62

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett trevligt möte fast timmen blev som vanligt
sen.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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