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Protokoll 09/2007
fört vid styrelsens möte i Lokalen,
Granitvägen 1-3, Tyresö
tisdagen den 13 november 2007
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Åke Hansson
Thomas Bergelin
Yngve Ekberg
Conny Ericsson
Lars-Åke Lundberg
Kenta Lundmark
Susanne Lönnmark
Kenneth Norling
Lelle Olsson
Orvar Warfvinge
Kurt Westberg
Jessica Wikman
Anne Catherine Rosén , sekr
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§ 113 Mötets öppnande
Ordförande alla närvarande välkomna och öppnade mötet. Speciellt välkommen
hälsades Conny Ericsson, distriktstekniker i Folkrace till hans första möte med
styrelsen och SGAna.
§ 114 Dagordning
Aftonens dagordning godkändes.
§ 115 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 08/07 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 116 Skrivelser:
Skrivelser från Haninge MK
Haninge MK kommer att ta fram en broschyr om klubben att delas ut bl a på
Bilsportmässan och dess verksamhet och har ansökt om ett bidrag till denna broschyr.
Beslöts att bidraga med 3.000.- under förutsättning att även Stockholms BFs logga
finns med.
Skrivelse från MK Speed
Brevet överlämnat till Folkrace.
Skrivelse från Britt Ljungberg, Isoheat MK
Skrivelsen överlämnad till Juridiska Kommittén för behandling.
§ 117 Ekonomi
Även denna månad är ekonomin under kontroll och följer i stort sätt budgeten.
Samtliga närvarande SGA lämnade in sina budgetäskanden för kommande
verksamhetsår 2008.
§ 118 Rapporter från juridiskt seminarium och SGA-träffar
Janne H berättade från ett bra juridiskt seminarium som han, Jöran P och Annelie
Lundmark deltagit i på Nova Park Hotel. Vidare lämnades även rapport från SGAträffar i bl a Folkrace och Karting. Radiostyrd Bilsport kommer att ha sin träff
kommande helg i Upplands Väsby.
§ 119 Bilsportmässan 23-25.11.07
Haninge Motorklubb har anmält sitt intresse att representera stockholmsmotorsporten
och sin klubb. Kommer att finnas precis efter insläppet vid huvudingången till mässan.
Vidare kommer styrelsen att finnas på mässan vid olika tillfällen.
§ 120 Planeringskonferens
Planeringskonferensen kommer att äga rum lördagen den 12 januari 2008. Plats
meddelas senare.
§ 121 Material till årsberättelsen
Janne Lönnmark påminde om material och foton till årsberättelsen för 2007.
Allt bör vara Janne tillhanda genast efter julhelgen.
§ 122 Kurslördag
Den planerade kurslördagen 17.11 fick tyvärr ställas in p g a för få anmälda.
§ 123 SGA-rundan
Rally: SGA möte i Knivsta 20-21 oktober. Finalen i Rally DM kördes i Uppsala den
27 oktober med rekordstort deltagarantal från Stockholms BF. Tävlingen var mycket
bra arrangerad.
Haninge MK körde en rallysprint 28 oktober med ett 30-tal startande ekipage. 4WD
klassen vanns av Petri Väätänen, Haninge och 2WD klassen av Johan Holmberg från
Gotland. Kul bansträckning och ett jättefint flyt på tävlingen. Tävlingen inleddes med
en A-besiktning.
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Näst sista förarutbildningen 2007 gick av stapeln 30 oktober. Höstens förarmöte var
förlagt till Ekerö 8 november. Diskussionerna avlöste varandra under kvällen. Nästa
års DM och Sprint Cup stod bl a på dagordningen. Ett trettiotal förare var på plats.
Kommande Årets stora prisutdelningsfest kommer att firas lördagen 1 december på
Danvik Center tillsammans med Folkrace. Onsdag 5 december har vi årets sista
förarutbildning i Solna.
Karting: Fortfarande många frågetecken hur kartingen sköts och förarnas bästa.
Dragracing: Lelle informerade från en träff med DR-utskottets ordförande och Hans
Hillebrink samt från Stockholms BF Janne Hallerstedt och Lelle Olsson. Lelle kom
även med en idé till presentation av våra sportgrenar en lördag i vår. Lelle resp Åke H
fick i uppdrag att söka tillstånd för detta.
BilO: Årets DM har körts färdigt i och med sista deltävlingen i Tierp 10 november.
DM i Bil-O som kartläsare vanns av Marcus Claar, Södertörns BOK, med Thomas
Lagman, Mellansjö MK, som förare.
Offroad: Även denna sportgren har kört färdigt för säsongen.
Rallycross: Säsongen över för denna gång. Diskuterade det nya regelverket G15 och
konstaterade att det i stort sätt är bra.
Crosscart: Efterlyste en rättvisare behandling på tävlingarna och att man följer
stadgade regler. Ser ljust ut på förarsidan till nästa säsong och förhoppningsvis några
nya förare är att vänta.
Säkerthet: Distrikten har kommit olika i sina säkerhetstillämpningar. Två distrikt som
är långt framme är Södra BF och Övre Norra BF.
Radiostyrd Bilsport: Nästkommande helg kommer RB att ha sitt SGA-möte på
Scandic Hotell i Upplands Väsby.
Miljö: Önskemål är att SBF resp Svemo kunde ha samma regler. Svemos regler är
både enklare och bättre. I februari kommer en ny kurs att anordnas.
Folkrace: Janne L lämnade rapport SGA-mötet på Nova Park, Knivsta. Även Conny
E, distriktstekniker som medverkat i kurshelgen i Knivsta lämnade synpunkter från
kursen.
§ 124 Nästa möte
Nästa möte kommer att ske måndagen den 10 december i hos Lönnmarks i Tyresö.
§ 125 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett som vanligt mycket bra möte.

Vid protokollet
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Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

