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Protokoll 08/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte i familjen Lönnmarks
lokal på Granitvägen i Tyresö
tisdagen den 10 oktober 2006.
Närvarande:
Jöran Pettersson (JPe), v ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Kurt Westberg (KWe)
Lennart Olsson (LOl)
Katja Koho (KKo)
LarsÅke Lundberg (LÅL)
Kenneth Norling (KNo)
Claes Hoffsten (CHo)
Kenta Lundmark (KLu)
Thomas Bergelin (TBe)
Andreas Eriksson, MK Speed
Förhinder:
Janne Hallerstedt (JHa)
Åke Hansson (ÅHa
Yngve Ekberg (YEk)
Orvar Warfvinge) OWa)
Jenny Gröhn (JGr)
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§ 103 Mötets öppnande:
Vice ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 104 Dagordning
Dagordningen godkändes med något tillägg.
§ 105 Protokolljustering
Protokoll nr 7/2006 genomgicks och lades till handlingarna.
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§ 106 Skrivelser
Inbjudan från till Bilsportforum 2526 november på StockholmsMässan hade
inkommit från SBF. Beslöts att sekreteraren anmäler ordföranden och vice
ordföranden att delta i ovanstående forum samt att även närvara vid middagen och
medaljutdelningen i Viktoriahallen på lördagskvällen.
§ 107 Ekonomin
JLö lämnade över den senaste ekonomiska rapporten.
Beslutades att efter kontakt med revisorn inköpa en stycke datorprojektor. Denna
projektor ska även vid behöv kunna uthyras till våra klubbar. Regler för denna
uthyrning tas upp vid nästa möte.
§ 108 Utträdande klubb
Trollbäckens Bil och Motor har lämnat in sin utträdesansökan, då klubben inte längre
har någon verksamhet. Styrelsen godkände densamma och tackar klubben för den tid
som varit.
§ 109 Kurslördag
Inbjudan om kurslördag den 28 oktober i Stockholms Idrottens Hus i Solna hade
skickats ut till berörda parter och anmälningarna har börjat droppa in. Lördagen
kommer att innehålla LABC, Miljöcertifiering och Bilsport online. Slutdatum för
anmälan är satt till den 19.10.
§ 110 Besök av Andreas Eriksson, MK Speed
Denna gång var det MK Speeds klubbordföranden Andreas Eriksson, som var på
besök. Han berättade i stort om klubbens arbete, om klubbens folkracebana, och vi
fick även ta del av hur hans egen aktiva tävlingsverksamhet varit under året samt en
del av hans planeringar inför nästa verksamhetsår.
§ 111 SGArundan
Karting: Lämnade rapport från Järfälla MKs medverkan vid Tensta Marknad. Vi
tackar klubben för dess medverkan till detta litet udda deltagande.
Berättade vidare att klubben arrangerat haft ett KM senaste helgen och i samband med
detta fått 54 st nya förare.
Rallycross: Haninge MKs planerade tävling i september hade man tyvärr fått
inställas. KLu berättade att man i dagsläget inte var klar med planeringen av 2007 års
tävlingar både vare sig i Svealandscupen eller Götalandscupen. KLö informerade
vidare att man haft ett möte med den från vårens tävling så olyckligt skadade
funktionären. Distriktet hade tyvärr inte möjlighet att närvara vid detta möte utan vill
komma igen vid ett senare tillfälle.
Säkerhet: TBe berättade att han varit på ett antal tävlingar under säsongen. Vidare
efterlyste han att man vid Pröva påtävlingar var dåligt utrustade med vare sig
brandsläckare eller sjukvårdsartiklar.
Dragracing: LOh visade ett foto på en Morris där man monterat en stol bak för
passageraren på ett mycket olämpligt och riskabelt sätt och efterfrågade: Vad gör
man? Undrade även hur det går med den framförda kritiken på utskottsarbetet?
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Offroad: Utskottet hade gjort en förfrågan om RM i Trial. KNo visade upp ett
reportage från tidningen Four Wheel Drive.
Crosskart: YEk hade mailat in en rapport om dagsläget i CK med bl a att 5 st SM
tävlingar, 3 st Svenska Cupen samt 3 st deltävlingar i Sprintcupen körts under året.
2007 års tävlingar är ännu inte spikade, men man hoppas att Haninge MK får
arrangera en av SMtävlingarna nästa år.
BilO: De fyra första DMtävlingarna genomförda och resultat finns på hemsidan.
Nästa deltävling i Film den 20 oktober.
Har varit på SGAträff med BilOutskottet i samband med Rasbos DMtävling den 23
september. Smärre justeringar av reglerna, införande av tidigare dispenser, t ex
elektronisk tidtagning m m.
Folkrace: KKo lämnade rapport vad som hänt under augusti – oktober i FR. Bl a hade
KKo haft ett tävlingsledarmöte med 10 st deltagare där man bl a diskuterat regler,
licenser och olika tävlingsdatum 2007. Protokollet från detta möte bilägges
originalhandlingarna. Katja anmäld till SGAträffen i Knivsta den 1112.11.
Rally: DMserien avslutad den 7 oktober i Örebro. 2WD vanns av Göran Nilsson,
Vaxholm och 4WD vanns av Peter Dahlgren, Huddinge.
Sprint Cupen avslutades den 16 september i Vallentuna. 2WD klassen vanns av
Magnus Wallén, Vallentuna.
Fredagen den 20 oktober möte med Upplands BF och Nedre Norra BF för
gemensamma regler inför DM 2007. Förarrepresentanter medtages från alla tre
distrikten.
Förarmöte tisdagen den 7 november i Vaxholm, Hamngatan 42 kl 19.00.
§ 112 Nästa möte
Nästa styrelsemöte tillsammans med SGAna kommer att hållas tisdagen den 14
november. Detta möte är ett arbetsmöte och startar för SGAna kl 19.00.
Plats meddelas i kallelsen.
§ 113 Avslutning
Vice ordföranden tackade de närvarande för ett givande möte samt ett speciellt tack till
Andreas Eriksson för att han denna afton haft möjlighet att ställa upp.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Jöran Pettersson
Vice ordförande
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