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Protokoll 09/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGAna i
Stockholmsidrottens Hus, Solna
tisdagen den 14 november 2006
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa
Janne Lönnmark (JLö)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Kurt Westberg (KWe)
Lennart Olsson (LOl)
Katja Koho (KKo)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Claes Hoffsten (CHo)
Kenta Lundmark (KLu)
Thomas Bergelin (TBe)
Orvar Warfvinge) OWa)
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§ 113 Mötets öppnande:
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 114 Dagordning
Dagordningen godkändes med några tillägg.

§ 115 Protokolljustering
Protokoll nr 08/2006 genomgicks och lades till handlingarna.

Stockholms Bilsportförbund

Sidan 2 av 3

§ 116 Skrivelser
Inbjudan till Södra BFs konferens
En inbjudan från Södra BF hade inkommit. Styrelsen beslöt att vi i år inte närvarar vid
denna konferens. Om det senare visar sig framkomma några för oss viktiga punkter på
konferensen kommer vi att ompröva beslutet och då endast skicka ordföranden.
SDF-stadgar
Från SBF och Kurre Jönsson hade det kommit påpekande om att distrikten borde
uppdatera sina stadgar. Stockholms BF hade i e-mail efterfrågat vad som inte stämmer
betr Stockholms BF. Svaret blev att alla distrikt själva måste granska sina, RFs och
SBFs stadgar för ev ändringar eller avvikelser och uppdatera sina stadgar därefter.
Extra DF-stämma
Stockholms Idrottsförbund hade kallat till extra DF-stämma. JHa deltar.
§ 117 Ekonomin - anslagsäskanden
JLö överlämnade månadsrapporten och konstaterade att den i mycket hög grad följer
budgeten.
Därefter kallades resp SGA in till kassören för att personligen gå igenom och lämna
sitt budgetäskande för 2007.
§ 118 Datorprojektorn
En datorprojektor med duk och stativ har införskaffats. Distriktets klubbar kan vid
behov hyra denna för en kostnad av 200.-, då ingår hyra för 3 timmar. Övrig
ytterligare tid debiteras med 20.-/timme. Projektorn bokas av respektive klubbs
ordförande/sekreterare/kassör hos vår kassör Janne Lönnmark.
§ 119 Rapport från kurslördag
Ordföranden lämnade en rapport från kurslördagen den 28 oktober i Stockholms
Idrottens Hus i Solna. Dagen innehöll LABC, Miljöcertifiering och Bilsport online.
Sammanfattningsvis en mycket uppskattad dag med många deltagare.
§ 120 Årsmötet samt material/foton till årsberättelsen
Påminnelse till samtliga SGA att inkomma med foton resp handlingar till årets
verksamhetsberättelse senast i mellandagarna 2006.
Sekreteraren fick i uppdrag att komma med förslag till lokal för årsmötet den 16.2.
§ 121 SGA-rundan
Karting: LÅL deltog och rapporterade från SGA-träff i Karting i Knivsta. Varit stor
succé med nya licenstagare och man planerar nya kurser under våren. Rapporterade att
ÖsWe-ring fortfarande inte var klar för tävlingsbruk.
Racing: Säsongen slut. Man eftersträvar nya billigare klasser för tävlanden. En
utskott/SGA-träff är planerad. CHo berättade vidare från ett tävlingsbesök i USA och
Las Vegas.
Radiostyrd Bilsport: Rapporterade att man kommer att ha en SGA-träff i Göteborg
kommande helg.
Rallycross: KLu berättade om planerna för RC-säsongen nästkommande år med bl a
en Nez-tävling på Högsta den 3.6. Vidare hoppas man få köra SM-finalen i CK den
15.9.
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Säkerhet: TBe hade även han varit på kurs i helgen i Knivsta. Där hade man bl a
diskuterat följande: Säkerheten i Folkrace. Diskuterat bränslet E85. Tätare tankställen
i Rally, Brandutbildad personal, Krishantering och Nytt hjälmreglemente.
Dragracing: Stockholm utan DR-bana. Undersöker möjligheterna att ersätta Tullinge,
men det är inte lätt att få tillgång till mark i Stockholmsområdet.
BilO: Årets DM i Bil-O slutfört. DM-mästare som kartläsare blev Peter Kihlstenius,
Södertörns BOK. Vann också den sista deltävlingen, som var SM-finalen i Tibro.
Peter kom även trea i SM. DM-mästare förare blev Thomas Lagman, Mellansjö MK.
Resultatlistan finns på hemsidan.
I samband med Bilsportmässan kommer vi att ordna två provapåbanor, en norr och en
söder om stan.
Veckans bana kommer att vara ute from fredag 24.11 tom lördag 2.12.
Inför 2007 planeras en juniorsatsning som förhoppningsvis ska ge 5 nya bil-O
juniorekipage. En nybörjarserie på tre deltävlingar planeras i februari med Bromma
MS, Djursholms MK och Södertörns BOK som arrangörer.
Folkrace: Årets Stockholmsserie klar. KKo lämnade de nya FR-reglerna för
Stockholmsserien 2007 (Bilägges originalprotokollet). Prisutdelning tillsammans med
Rally kommer att hållas den 2 december i Nacka. KKo rapporterade från SGA-mötet i
Knivsta.
Rally: Har varit: SGA-möte 21-22 oktober i Knivsta. Sveriges alla distrikt
representerade på en mycket givande konferens.
Förarmöte i Vaxholm 7 november. Drygt 40 förare kom och diskuterade rally inför
2007.
RallySM-konferens 11-12 november för domare och arrangörer. En intressant helg
igen på hotellet i Knivsta.
NU: Samarbetsavtal och tävlingsreglemente klart i 2007 års samarbete mellan
Stockholm-Uppland-Nedre Norra.
Kommande: Upplands rallyprisutdelning i Uppsala lördagen den 18 november.
Bärgar-Bosse Svensson och Håkan Kujahn representerar Stockholms BF.
Rallyfest lördagen den 2 december kl 17.00 i Nacka. Prisutdelning för bl a DM.
Tuss-besiktning tillsammans med Uppland kommer ske vecka 1 2007 (2-5 jan)..
§ 122 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 12 december hos Anne Catherine
Rosén.
§ 123 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett som alltid givande möte tillsammans med
SGAna. Tyvärr rann tiden iväg alldeles för fort, men så är det man har trevligt.
Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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