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Protokoll 05/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGAna
2006-06-13 i Lelle Olssons lokaler,
Gamla F18, Beredskapsvägen 12,
Tullinge.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Yngve Ekberg (YEk)
Claes Hoffsten (CHo)
Katja Koho (KKo)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Kenneth Norling (KNo)
Lennart Olsson (LOl)
Orvar Warfvinge (OWa
Kurt Westberg (KWe)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Thomas Bergelin (TBe)
Christer Boo (CBo)
Jenny Gröhn (JGr)
Åke Hansson (ÅHa)
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§ 63

Mötets öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
En speciellt tack till Lelle att vi fick vara i hans rymliga och bra lokal. Lelle berättade
vad som i framtiden händer med gamla F18 och området i övrigt.

§ 64 Dagordning
Dagordningen godkändes.
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§ 65

Protokolljustering
Protokoll nr 4/2006 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.

§ 66

Skrivelser
Miljöcertifiering av klubbar, anläggningar och evenemang
Miljöcertifiering av klubbar, anläggningar och evenemang bör påbörjas så snart som
möjligt och i olika etapper.
Beslöts ha en Miljöträff med distriktets klubbar onsdagen den 11 oktober kl 19.00.
Kallelse och plats meddelas senare.

§ 67

Ekonomin
Ekonomin är fortfarande i balans. JLö redovisade de senaste siffrorna.

§ 68

Komplettering av bidragsansökan från MHF Skarpnäck.
Bordlades då någon komplettering av tidigare ansökan inte inkommit.

§ 69

Nästa klubbinbjudan
SSKs ordförande John Graff, som skulle ha närvarit vid kvällens möte, hade tyvärr
lämnat återbud p g a arbete, men lovat komma vid nästa möte.

§ 70

Hemliga resan
Årets resa till hemligt mål kommer att äga rum lördagen den 2 september. Inbjudan
kommer att läggas ut på hemsidan så snart som möjligt. JHa lämnar korrektur.

§71

Ny SGA – Offroad
En ny SGA i Offroad har utsetts vid namn: Kenneth Norling. Kenneth presenterade sig
och berättade om sin bakgrund och vad han sysslade med.
Vi hälsar Kenneth välkommen och hoppas han ska trivas i vårt gäng.

§ 72

SGA-rundan
Bil-O: Den 29 april kördes SBOK´s Vårtåget i Strängnästrakten med 34 startande
varav 10 på korta banan. Alla var glad och nöjda med tävlingen. Tyvärr deltog inte
Janne Hallerstedt. Han får ny chans nästa år, men då kommer tävlingen att ingå i SM.
Inför hösten kommer ytterligare minst en Bil-O introduktion att hållas med nyblivna
körkortsinnehavare från Brandbergens Trafiksskola.
Nedanstående tävlingar kommer att ingå i 2006 års DM i bilorientering:
DM 1 16.9
Mölndals MK/Vara MK
Bastusvängen/SM 1
DM 2 23.9
Rasbo MK / Almunge MK
MSO
DM 3 29.9
Kolsva MS
Förtävling NEZ
DM 4 13.10
Almunge MK
Nybörjarserien 3
DM 5 20.10
Films MK
Nybörjarserien 4
DM 6 28.10
Tibro MK
SM 3
Crosskart: Yngve har tagit licens! Gratulerar! För övrigt säsongen i full gång.
Karting: Kartingutskottet fick kritik. Flera förare missnöjda med däckavtalet. Man
saknade bl a protokoll från möten under året. Beslöts kontakta faddern och påpeka
detsamma.
Dragracing: Lelle har haft bråda dagar och utbildat ca 130 förare/funktionärer
hitintills. Innan säsongens slut kommer det att köras ett antal tävlingar på Tullinge.
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Förmodligen sista året. Fortfarande inga protokoll från DR-utskottet! Styrelsen tar upp
detta igen. Vidare är kursmaterialet för CL-kurs gammalt och på flera ställen inaktuellt
och bör bytas ut.
Rallycross: Kenta rapporterade från den tragiska olyckan på Haninge och hur man
bearbetat krishanteringen m m.
Offroad: Kenneth berättade bl a om en Challengetävling på Haninge.
Folkrace: KKo meddelade att Stockholmsserien hade startat och fungerar bra. Tyvärr
har vi inom distriktet få domare att tillgå. Behövs fler nya domare och tekniker då
flera ”gamla” inte har uppdaterat sina licenser. Haninge MK kommer att köra en
tävling 17.6 med Bo Svensson som tävlingsledare. Planeras en ny kurs för
licenstagning, men datum inte fastställt ännu.
Racing: Claes rapporterade från olika racingarrangemang som hitintills ägt rum. Bl a
från helgens tävling på Karlskoga Motorstadion som även detta år varit ett bra och
välordnad race. Även en rapport från SSKs tävling på Anderstorp där även JTCCgänget körde lämnades.
Radiostyrd Bilsport: 2 tävlingar kommer att köras i MHF Ungdoms regi.
OWa kommer att vara domare i Staffanstorp.
Rally: DM Vi har nu kört 5 deltävlingar i årets DM-serie. Nu senast i Skepptuna 10.6
och intresset för årets DM är på topp. Återstående 3 deltävlingar körs i höst närmast
med Flen som arrangör 9.9 och därefter Hofors 23.9.
Haninge MK besatte en SS under DM-tävlingen Bresontrofén i Rasbo i maj. Bosse
Svensson var sträckchef och arrangören var mycket nöjd med Haningefolket.
Sprintcupen 5 deltävlingar har även avverkats i denna serie. Den 6:e går 18.6 uppe i
Örbyhus i Norra Uppland. 3 deltävlingar återstår i höst och då närmast Rasbo som
arrangör 27.8 och därefter Mälaröarna den 3.9.
Samarbetet Vårt samarbete med Uppland och Nedre Norra går vidare och fungerar
hitintills mycket bra. Domarutbyten och gemensamma DM-tävlingar är framtidens
melodi. Det är vår målsättning att samarbetet ska fungera fullt ut i rally 2007.
Midnattsolsrallyt Startar i Skåne 26.6 med målgång i Jämtland den 1.7. Drygt 120
startande gamla bilar varav nästan 25 kommer från Stockholmsklubbar. En av årets
stora rallyhöjdpunkter som bara inte får missas.
§ 73

Finnkampen
JHa informerade om Finnkampens uppläggning och att man från Stockholm BFs sida
behöver en hel del funktionärer. Anmälan om deltagande sker till JLö som
vidarebefordrar listan till arrangören Finnkampen Motor. Den 15 juni har man kallat
till ett möte på Solvalla. JHa och ACR deltar.

§ 74

Nästa möte
Nästa styrelsemöte med SGAna kommer att hållas tisdagen den 15 augusti. Plats
meddelas i kallelsen.

§ 75

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och önskade nu alla en trevlig semester så ses vi
igen i mitten av augusti.

Stockholms Bilsportförbund
Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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