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Protokoll 02/2007
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte med SGAna i Haninge
MKs lokal på Högstabanan den
2007-03-13.
Närvarande:
Jöran Pettersson (JPe) Vice ordf
Janne Lönnmark (JLö)
Åke Hansson (ÅHa)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Yngve Ekberg (YEk)
Dennis Hartman (DHa)
Claes Hoffsten (CHo)
Markus Isteri (MIs)
Katja Koho (KKo)
Ronnie Larsson, ordf Vaxholms MK
Lars-Åke Lundberg (LÅL)
Kenta Lundmark (KLu)
Susanne Lönnmark (SLö)
Kenneth Norling (KNo)
Lennart Olsson (LOl)
Bosse Svensson (BSv)
Orvar Warfvinge (OWa)
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§ 18

Mötets öppnande:
Vice ordförande JPe hälsade de närvarande styrelsemedlemmarna samt
valberedningens ordförande Dennis Hartman välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Protokolljustering
Protokoll nr 1/07 justerades och lades till handlingarna.

§ 20 Skrivelser
Uteslutna klubbar – Stockholms BF
Nedanstående två klubbar tillhörande Stockholms BF har från SBF meddelats att de
fr o m 2007 är uteslutna pga att föreningarna inte följt sina åtaganden gentemot
förbundet: Stockholms Banracingklubb och Täby Motorklubb.
VIP-kort och Prenumeration av Bilsportbörsen
Från SBF har vi fått blanketter för ansökningar av VIP-kort resp prenumeration av
Bilsportbörsen. Tog upp detta med SGAna som även kommer med förslag. Bordlades
till nästa möte.
§ 21

Ansökan om kursbidrag
.
Lelle Ohlsson har inlämnat en ansökan om att anordna en kurs med våra klubbar hur
man söker Handslagspengar m m. Styrelsen bad Lelle vidareutveckla detta och
godkände därefter ansökan. Redovisning sker efter genomförd kurs.

§ 22

Reglemente för konbana
Ett ettårigt reglemente för konbana har tagits fram av Lazzat MK och tillställts
styrelsen för godkännande.
Styrelsen beslöt att godkänna detta reglemente på prov under 2007 under förutsättning
att reglementet följs. Styrelsen kommer att under året göra studiebesök vid någon/
/några av dessa tävlingar.

§ 23 Ekonomi
JLö överlämnade senaste ekonomiska rapporten. Hitintills så här i början av
verksamhetsåret har inte så mycket hänt utan allt rullade på.
.
§ 24 Besök av Vaxholms MKs ordförande
Denna gång hade vi besök av Vaxholms MKs ordförande Roine Larsson. En
presentation av samtliga deltagare vid mötet gjordes, därefter berättade Roine om
Vaxholms MK verksamhet och man i huvudsak sysslade med Rally. Klubben har
många duktiga rallyförare med fina resultat där även Roine ingår.
§ 25 Rapport från Stockholms BFs årsmöte
Sekr lämnade en rapport från Stockholms BFs årsmöte som hölls på Hotel Amani,
Årsta, den 15.2.
§ 26

Hemsidan
Då det förekommer en del material som är ur tiden, ombads samtliga SGA att gå in på
vår hemsida och titta på sin resp gren för att sedan lämna färskt och gällande material.

§ 27

Aktiviteter under året
Diskuterades om en Pröva-på-dag på Högsta. Svårigheten var att hitta ett lämpligt
datum. Vi prel bokade den 18.8. Mer om detta på mötet i maj.
Klart är att vi i höst ska ha en ny L-ABC kurs. Återkommer om datum.
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§ 28

Ny adresslista
Ny adresslista för 2007 kommer att tas fram och man skickade runt den tidigare för ev
ändring eller komplettering.

§ 29

SGA-rundan
Offroad: Haninge MK och Botkyrka MK kommer under året att köra
Challengetävlingar. Vidare kommer det även att köras 18-19 maj och på Åland den
9-10 juni. SGA-konferens i Jönköping sista helgen i mars.
Racing: Behovet finns att man bör ta fram fler budgetklasser med färre tävlingar. En
ny serie prövas i år med bilar som är 30 år och äldre. Anderstorp kör WTCC i sommar.
Folkrace: CL-kurs har hållits den 4 mars. Nu har Stockholm 4 st domare för FR.
Bengt Rosén har haft teknikermöte om de nya reglerna. En ny distriktstekniker är på
ingång.
Rally: Notkurs i Haninge den 4.2 med Henrik Hedlund som utmärkt lärare. Antal
elever var 13 st.
Sprintcupen: 2 deltävlingar har körts – Skepptuna 18.2 och Östhammar 25.2. Magnus
Wallén leder 2WD-klassen och Björn Adolfsson ligger två i 4WD-klassen. Deltävling
3 i Film är inställd p g a vädret.
Rally DM: 2 deltävlingar har körts Ludvika 24.2 och Järbo 3.3. Göran Lindström leder
4WD-klassen. Arne Bäckström leder 2WD-klassen.
Framtiden: Notkurs i Gnesta 17 mars med Henke som lärare. SGA-träff i Knivsta 1718 mars. Nästa DM-tävling i Falun 24 mars. Förarmöte i Haninge den 29 mars kl
19.00. Teknikerkurs i Uppsala 1 april kl 09.00. Samarrangemang med Upplands BF.
Miljö: Miljökurs nästkommande helg. Susanne har för avsikt att ta kontakt med
samtliga klubbar i distriktet och även besöka några tävlingar i sommar för att på plats
se och höra hur miljöarbetet fortgår.
Efterlyses tankzon vid rallytävlingar.
Crosskart: den 15.9 körs SM-finalen i CK på Högsta. Tävlingen kommer även att
visas i TV. Dessförinnan ska 6 DM-deltävlingar klaras av från Höljes och upp till
Piteå.
Rallycross: 2 funktionärskurser är inplanerade innan tävlingar i både NEZ och
Svealandscupen kommer att köras.
Radiostyrd Bilsport: F n stiltje, men den 15 maj körs NoM och SM i Skarpnäck.
Karting: Lars-Åke deltar i SGA-träff i Knivsta till helgen. Oroligt i kartingleden bl a
med däcks- och andra bestämmelser. I Kartingutskottet har Stig Ekström från Järfälla
kommit in i st f Åsa Thorsell.
Dragracing: Lelle fortsätter sin kamp för en ny bana i Stockholmstrakten nu när
Tullinge gjort sitt sista race. Han fortsätter och uppvakta politikerna i de olika
närkommunerna och ger inte upp.
Historiska: Både Midnattssolsrallyt och Velodromloppet på Karlskoga kommer att
köras som planerat och är mycket uppskattade tävlingar.

§ 30

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 24.4 och styrelsen tillsammans med SGAna den 15.5 i
Skarpnäck.
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§ 31

Avslutning
Jöran avslutade mötet och tackade för ett bra och trevligt möte

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Jöran Pettersson
Vice Ordförande
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