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PROTOKOLL 06/2008
fört vid styrelsemöte med SGAna
Granitvägen 1-3, Tyresö,
tisdagen den 9 september 2008.
.

Frånvarande:
Kenneth Norling
Janne Hallerstedt
Christian Larsson
Jessica Wikman
Conny Ericsson
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Närvarande:
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Åke Hansson
Kenta Lundmark
Yngve Ekberg
Susanne Lönnmark
Katja Koho
Kurt Westberg
Lars-Åke Lundberg
Bosse Svensson
Orvar Warfvinge
Thomas Bergelin
Erik Lindholm
Anne Catherine Rosén, sekr

179 – § 189
179 Mötets öppnande
180 Dagordning
181 Protokolljustering
182 Skrivelser
183 Ekonomi
184 Frågor till SDF-ordförandemötet
185 SGA-rundan
186 Hemliga resan
187 Distriktsrepresentant - Bilsportarvet
188 Nästa möte
189 Mötets avslutning

§ 179 Mötets öppnande
Dagens ordförande Jöran Pettersson hälsade alla välkomna till mötet.
§ 180 Dagordning
Dagordningen med tillägg godkändes.
§ 181 Protokolljustering
Föregående mötesprotokoll nr 05/08 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 182 Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit.
§ 183 Ekonomi
Ekonomin överensstämmer med budget och är fortfarande stabil.
§ 184 Frågor till SDF-ordförandemötet
Nedan följer ärenden som SGAna skickade med ordföranden till mötet nästa helg:
- Arlanda Hotellet – Kostnaderna har ökat med över 30 % för kurserna vid
SGA-träffar bl a för parkering och högt pris vid ankomst fredag. Kanske dags att
förhandla om nytt hotell.
- Bör inte samma tillståndsavgifter gälla i samtliga distrikt?
- Även borde alla Länsstyrelser ha samma prislista vid t ex Bil-O tävlingar.
Vad gör man åt detta?
§ 185 SGA-rundan
Bil-O Bil-O-tävlingarna i både DM och SM pågår för fullt.
Radiostyrd Bilsport Den enda klubben i Stockholmsområdet MHF Skarpnäck har
haft full aktivitet med bl a 3 st RM-tävlingar och 2 st Sverige Cup-tävlingar. Totalt
230 startande hitintills under året är ett imponerande antal. Klubben och anläggningen
är nu brons-miljöcertifierad.
Karting Berättade bl a om en ny klass Rotax Jr. Vidare att man hade haft påhälsning i
klubblokalen och blivit av med datautrustning och bensin.
Rallycross/Backe Informerade om tävlingarna som körts och kommer att köras på
Högstabanan under året. Man skulle dock önska att publiksiffran var högre.
Crosskart Den 17.5 kördes SM i Crosskart. Även där svek publiken.
Glädjande är att det kommit nya crosskartförare till klubben (Haninge MK) och det
lovar gott till nästa säsong. Haninge MK och anläggningen är silver-miljöcertifierad.
Säkerhet Berättade att han varit på kvällscrossen i Strängnäs samt folkrace på
Högsta. Tog även upp att arrangörer i stort borde kolla brandsläckarna och dess ”bäst
före datum” då det förekommer en del som är för gamla och borde bytas ut.
Folkrace Informerade om tävlingssäsongen i Folkrace 2008 samt att flera duktiga
ungdomar gjort ett bra jobb som funktionärer. Fyra av dessa kommer att bli belönade
med biljetter till MonsterJam på Globen i november.
Tävlingsdatum och arrangörer för 2009 är nu spikade.
MK Speed: 25.4, 1-2.8, 10.10 - Botkyrka MK: 11.4, 19.9, 24.10 – Haninge MK:
30.5, 5-6.9, 30.10. Utförligare FR-rapport lägges till originalprotokollet.
Miljö Berättade att miljöcertifieringen inom Stockholm går ganska trögt och att man
saknar några arrangörer som arrangerat tävlingar. Fr o m år 2009 måste samtliga
tävlingar vara certifierade.
Historiska Informerade att det nu finns ca 600 historiska bilar med
tävlingshandlingar registrerade i Sverige, därav ca 200 nya i år.
Rally Rally DM : Deltävling i Uppsala 13.9, därefter Hofors 27.9. Peter Dahlgren
leder 4WD och Roine Larsson leder 2WD.
Sprintcupen Nu har det körts deltävlingar 3 söndagar i rad. Nästa blir i Almunge
21.9. Täta fighter i alla klasser.
Lilla VM Haninges lilla VM sprint körs söndagen den 5.10 på och runt Högsta
SGA-möte Helgen 11-12.10 är det SGA-träff i rally på Arlanda.
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Notkurs Henke Hedlund kommer att ha nästa notkurs i Stockholm söndag 12.10.
Dödsfall SGA Rally i Nedre Norra Johnny Hammarbäck gick bort den 8.8. Johnny
var den drivande kraften bakom samarbetet mellan Stockholm/Uppland/Nedre Norra i
rallysammanhang. Jöran, Håkan och Bosse deltog vid begravningen 22.8.
§ 186 Hemliga resan
Lördagen den 20 september kommer den planerade Hemliga resan att äga rum.
Mötesplats: parkeringen vid ICA Kvantum, Kungens Kurva, sedan iväg mot okänt
mål.
§ 187 Distriktsrepresentant - Bilsportarvet
Susanne Lönnmark valdes att vara Stockholms BFs representant i Bilsportarvet.
§ 188 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 7 oktober. Plats meddelas senare.
§ 189 Avslutning
Ordförande avslutade kvällens möte och tackade de närvarande för ett bra och givande
möte.
Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Jöran Pettersson
Ordförande

