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Protokoll 11/2007
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Planeringskonferens i Kvarnbergsskolan, Gustavsberg, lördagen den 13
januari 2007 mellan kl 10.00 – 15.00.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa
Janne Lönnmark (JLö)
Annelie Lundmark (ALu)¨
Kenta Lundmark (KLu)
Orvar Warfvinge (OWa)
Bosse Svensson (BSv)
Yngve Ekberg (YEk)
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenneth Norling (KNo)
Claes Hoffsten (CHo)
Dennis Hartman (DHa)
Bengt Hedström (BHe)
Håkan Kujahn (HKu)
Joachim Hultgren, SBF, § 141
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr

136 - § 149
136 Mötets öppnande
137 Dagordning
138 Protokolljustering
139 Skrivelser:
Brev fr SBF – Arbetsgrupp FR
Kallelse Stockholms IF och SISUs distriktstämmor
140 Ekonomin – Hemsidan
141 Besök av SBFs tekniske chef
142 Ny medlem i Rallysektionen
143 Värmdö MK
144 Årsmötet 15.2
145 SGA-rapport
146 Möteskalender 2007
147 Bilsportens dag
148 Nästa möte
149 Avslutning

§ 136 Mötets öppnande:
Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
JHa inledde med Stockholms BFs ”Full fart framåt”i vilken framgår hur vi (distrikt,
SGA, klubbar) ska bli effektivare för att nå våra verksamhetsmål för 2007 och framåt.
Här behövs verkligen både unga och gamla.
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§ 137 Dagordning
Ordföranden berättade sedan hur dagens planering kommer att vara och vilken
dagordning som är tänkt.
§ 138 Protokolljustering
Protokoll nr 10/2006 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.
§ 139 Skrivelser
Brev fr SBF – Arbetsgrupp Folkrace.
Där förbundsstyrelsen beslutat tillsätt en arbetsgrupp som ska behandla G15 och
tvådomarsystemet i folkrace.
Kallelse till Stockholms IF och SISUs Idrottsutbildarnas distriktsstämmor
Beslutades att Janne Hallerstedt och Jöran Pettersson deltar i ovan nämnda stämmor.
§ 140 Ekonomin – budgeten
JLö gick igenom ekonomin och den slutgiltiga budgeten för nästa verksamhetsår.
Vidare presenterade han hur den nya hemsidan, som är under uppbyggnad, kommer att
se ut.
§ 141 Besök av SBFs tekniske chef
Mötet fick besök av SBFs tekniske chef Joachim Hultgren. Jocke berättade om sin
bakgrund, sitt första år på kansliet och verksamheten på det tekniska planet för övrigt.
Inslaget var mycket uppskattat och vi hoppas Jocke även har möjlighet att återkomma
vid något senare tillfälle.
§ 142 Ny medlem i Rallysektionen
Beslöts att Bosse Svensson fr o m 2007 kommer att bli en förstärkning i Rally
sektionen tillsammans med SGA Jöran Pettersson.
§ 143 Värmdö MK
Denna gång hade vi som inslag av klubbar bjudit in Värmdö MK – Bil, Dennis
Hartman, Dennis berättade om klubben som har ca 150 medlemmar. Verksamheten är
i huvudsak Rally och FR. Man har även andra inslag av roliga och trevliga saker under
året tillsammans.
§ 144 Årsmötet 15.2
Sekreteraren berättade om förberedelserna vad gäller lokal och utsändelser inför
årsmötet som äger rum den 15.2.
§ 145 SGA-rapport
Den vanliga SGA-rundan kördes. Då säsongen för de flesta inte har börjat så var det
hitintills inte så mycket att rapportera från tävlingsverksamheten. Stora problem blir
det för rallysidan då tävlingar ställs in p g a det varma klimatet och saknaden av snö.
Under denna punkt diskuterades ungdomssatsningen samt även hur viktig satsningen
på funktionärer, miljön och säkerheten är. Målgruppen i år blir i första hand fler
ungdomarna.
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§ 146 Möteskalender för 2007
Den föreslagna möteskalendern för 2007 fastställdes och delades ut till samtliga.
§ 147 Bilsportens dag
Diskuterades att under 2007 ha en Bilsportens dag med olika aktiviteter och grenar.
Bordlades till mötet den 13 mars, då samtliga ombedes tänka igenom upplägget och
komma med förslag.
§ 148 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 23 januari 2007 hos Jöran Pettersson.
§ 149 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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