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§ 97

Mötets öppnande
Ordförande alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 98 Dagordning
Kvällens dagordning godkändes.
§ 99
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Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 07/07 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 100 Skrivelser:
Inbjudan har kommit från SISU ang en Inspirationskurs för anställd personal. Utgår
då vi inte har någon anställd personal.
Inbjudan från SBF ang SGA-träff i Folkrace. Beslöts avvakta med anmälan.
Inbjudan från SBF till Juridisk kurs. Beslöts att anmäla 3 st från Juridiska
Kommittén – Janne Hallerstedt, Jöran Pettersson och Annelie Lundmark - att delta i
den Juridiska kursen 10-11 november.
Brev fr Uffen Redhe ang utveckling av SDF-distrikt. Beslöts att inte delta i
erbjudandet.
§ 101 Ekonomi
Kassören delade ut den senaste månadsrapporten och vi konstaterade att det inte
förefaller några större avvikelser utan budgeten fortsätter att följas med undantag av
tävlingstillståndsavgifterna som är mindre än budgeterat.
§ 102 Södertörns Bil-O Klubb – 25 år
Ordföranden Janne Hallerstedt överlämnade en silverplakett till ordföranden i
Södertörns Bil-O Klubb Kurt Westberg i samband med att klubben i år fyllt 25 år och
önskade klubben lycka till även i framtiden.
§ 103 Bilsportmässan
Fortfarande behövs det fler folk från klubbarna som ställer upp vid Informationsdisken
på Bilsportmässan. För rekrytering av ungdomar till bilsporten föreslog Lelle att man
ska gå ut med en presentation av sporten till de olika fordonstekniska skolorna i länet.
Kollar upp hur många skolor det kan röra sig om.
§ 104 Profilkläder
Beslöts att ta fram en v-ringad långärmad blå tröja till styrelsen och SGAna samt även
beställa ytterligare några jackor.
§ 105 Ungdomsgruppen
Till kvällens möte hade två ungdomar inbjudits, nämligen Christian Larsson och
Jessica Wikman. De gjorde en liten presentation och berättade om sin bakgrund och
sin anknytning till bilsporten. Det är nu vår förhoppning att dessa två ungdomar och ev
ytterligare en ungdom kommer att tillhöra den nya Ungdomsgruppen.
§ 106 Kurslördag
Inbjudan kommer att gå ut till samtliga klubbar ang kurslördagen lördagen den 17
november innehållande LABC forts, SISU Föreningsjuridik och Miljö.
.
§ 107 Aktiviteter under våren 2007
Diskuterade Prova på dagen och Lelle kom med ett nytt intressant förslag. Lelle och
Åke fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till detta förslag.
§ 108 Besök från PCS Racing Club
Erik Brisenheim från PCS Racing Club hade inbjudits för att berättade litet om
klubben och dess verksamhet. Erik gjorde en mycket trevlig och bra presentation.
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§ 109 Rapport från Ordförandekonferensen i Tomelilla
Janne Hallerstedt rapporterade från distriktsordförandekonferensen som ägt rum i
Tomelilla en helg i september. Mer om detta kommer i Ordförande har ordet på
hemsidan.
§ 110 SGA-rundan
Rally; Sprintcupen färdigkörd på Mälaröarna den 30 september. 62 startande i jättefint
väder ute på Stafsunds Gård.
I DM-serien återstår 1 tävling. SMK Uppsala kör Sommarvalsen (!) den 27 oktober i
Norra Uppland.
SGA-möte i Knivsta 20-21 oktober. Förarmöte torsdagen den 8 november kl 19.00 i
Tappströmsskolan, Ekerö.
Prisutdelningsfest lördagen den 1 december vid Danvik Center.
Haninge MK arrangerar en lokal rallysprint söndagen den 28 oktober med
A-besiktning.
Bil-O: Tredje och fjärde deltävlingen i årets DM hade körts 15 september resp 6
oktober sedan förra mötet.
Nästa deltävling körs fredagen den 19 oktober i Almunge MKs regi.
Folkrace: Katja lämnade rapport om läget i folkrace.
Karting: Lars-Åke berättade bl a att man står utan banbesiktare och det kan bli
besvärligt för arrangörerna innan man får fram nya. Fortfarande fungerar inte utskottet
tillfredsställande och konstiga beslut fattas.
Dragracing: Berättade om att även i år skördade Sverige fina framgångar i EM. Även
i DR framhölls kritik mot utskottet och dess agerande. Fortfarande hopp om
motorbana i Stockholm eller dess närhet.
Radiostyrd Bilsport: Rapporterade om MHF Skarpnäcks verksamhet under året och
att man fortfarande håller på i ytterligare några veckor.
Rallycross: Rapporterade att till SM-finalen i CK hade det kommit mindre folk än
man kalkylerat med. Däremot var det mycket bättre uppslutning på
mästerskapstävlingen i rallycross.
Offroad: Kenneth lämnade info om tävlingar som körts samt att det även blir ett
samarbete med Globen då Monster Race arrangeras.
Miljö: Än så länge är det endast 4 st klubbar som är klara med sin miljöcertifiering.
§ 111 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum tisdagen den 13 november 2007. Plats
meddelas senare.
§ 112 Mötets avslutande
Ordförande tackade för kvällens trevliga möte och avslutade det hela.
Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

