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Utskrivet: 2008-12-02

PROTOKOLL 08/2008
fört vid styrelsemöte med SGAna
Granitvägen 1-3, Tyresö,
torsdagen den 13 november 2008.
(flyttat från 11.11)

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

203 – § 214
203 Mötets öppnande
204 Dagordning
205 Protokolljustering
206 Skrivelser
207 Ekonomi – inlämning av budgetäskande
208 Statuter för utmärkelser och stipendier
209 Utträdande förening – MK Track Experience
210 SGA-rundan
211 Visionsarbetet
212 Övrigt
213 Nästa möte
214 Mötets avslutning

§ 203 Mötets öppnande
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade alla välkomna till mötet.
§ 204 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 205 Protokolljustering
Mötesprotokoll nr 06/08 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 206 Skrivelser
Skrivelse från Haninge MK ang Folkrace. Styrelsen beslöt att hänskjuta frågan till
StBFs SGA i Folkrace.
Inbjudan till Södra BFs konferens i januari. Styrelsen beslöt att deltaga i konferensen.
Sekreteraren handlägger ärendet.
§ 207 Ekonomi
Ekonomin överensstämmer med budget och är fortfarande stabil.
Styrelsen beslöt godkänna inköp av en stycke bandspelare (MP3) till Juridiska
Kommittén.
De närvarande SGAna inlämnade sina budgetäskanden för nästkommande år.
§ 208 Statuter för utmärkelser och stipendier
Beslöt att fr o m år 2008 instifta utmärkelserna Årets Ungdom och Årets Ledare/
/Funktionär att utdelas vid vårt årsmöte i februari 2009.
SGAna föreslår och motiverar. StBFs styrelse utser.
Priser: Diplom + resestipendium á 5000.-. Resestipendiet ska efter avslutad resa
redovisas till styrelsen.
§ 209 Utträdande förening
MK Track Experience har begärt utträde ur SBF/Stockholms BF med omedelbar
verkan. Styrelsen avregistrerar klubben.
§ 210 SGA-rundan
SGAna hälsas välkomna
Bil-O DM klart via 3 tävlingar. Nora MK ställde in p g a för få anmälningar. Till sista
tävlingen den 25.11 är det 35 anmälda. Länsstyrelsernas tillståndsavgifter är olika.
SBF handlägger nu detta.
Radiostyrd Bilsport Nu är det eftersäsong och inte så mycket verksamhet.
RB-konferens på Eurostop i Örebro den 22-23.11.
Karting SGA redogjorde för hur den tidigare klassindelningen ställt till det för
Deltagarna. Det nya utskottet verkade bra och på kort tid har det hänt en hel del.
Rallycross/Backe Säsongen är över. Kalix har fått SM, vilket troligen innebär stora
problem att få andra arrangörer p g a för stora kostnader.
Racing Säsongen är nu över. Bl a har under året Stockholms BK kört långloppsracing
på Mantorp. 61 team har startat med i genomsnitt 34 bilar.
Offroad Stockholmsklubbarna har inte haft så stor verksamhet och det har varit svårt
att arrangera tävlingar.
Crosskart Inte närvarande.
Säkerhet Deltog i Säkerhetskonferensen på Arlanda. Läkarkravet vid tävlingar kostar
arrangören och ifrågasätts. SBF har att besluta i detta.
Folkrace Inte närvarande.
Miljö Susanne informerade oss vad som gäller för certifiering. Se mer SBFs Visionstidning Full Fart Framåt. Varje klubb kommer att få en Miljöpärm.
Dragracing StBF behöver tillsätta en SGA inför 2009. Förslag mottages gärna.
Bilsportarvet Kommittén efterlyser någon som kan anställas av SBF att sköta
Bilsportarvet. Dessutom efterlyses mera historiskt material.
Rally Har varit: DM-finalen kördes i Skänninge, Östergötland den 25 oktober.
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Göran Lindström, Huddinge MK, blev mästare i 4WD och
Ola Parkheden, Mälaröarnas MK blev mästare i 2 WD.
Helgen 25-26 oktober var SGA på möte i Jönköping ang SM i Rally2009.
Förarmötet i höst gick av stapeln i Vallentuna den 5 november. Nästan 40 personer
hade ställt upp. Planeringsmöte med Upplands BF och Nedre Norra BF hölls i Uppsala
den 6 november. Samarbetet kommer att fortsätta att utvecklas under 2009.
Ett domarseminarium arrangerades på Arlanda den 8-9 november. Pettersson och
Hallerstedt deltog.
Kommande: Gotlands BF har efterfrågat hjälp med utbildning av rallyfunktionärer den
22-23 november åker SGA och Kujahn över till Visby och håller olika kurser (nivåer)
hela helgen. Den 6 december blir det återigen prisutdelningsfest i Nacka. Rally och
Folkrace har fest tillsammans precis som tidigare år.
Deltävling 1 i 2009 års DM-serie planeras att köras lördagen den 10 januari om det
blir vinter. Arrangör: Vallentuna MK.
§ 211 Visionsarbetet
Ordföranden redogjorde för Visionsarbetet, som även kommer att tas upp vid
Planeringsmötet lördagen den 10 januari 2009.
§ 212 Övrigt
Då vi med ljus och lykta söker en person som kan överta arbetet med hemsidan
vädjade vi till samtliga att komma med förslag så snart som möjligt. Jöran kontaktar
en person som vi fått på förslag.
Material och foton till verksamhetsberättelsen behöver Janne L ha av SGAna före
årsskiftet.
§ 213 Nästa möte
Nästa möte äger rum tisdagen den 9 december kl 19.00 i Fruängen.
§ 214 Avslutning
Ordförande avslutade kvällens möte och tackade de närvarande för ett givande möte
samt önskade alla en God Jul och Ett Gott Nytt år.
Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

