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PROTOKOLL 04/2009
fört vid styrelsemöte tisdagen den
12 maj 2009 i Lönnmarks lokal,
Tyresö

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark (kl 18.00 – 19.30)
Yngve Ekberg
Lars-Åke Lundberg
Susanne Lönnmark
Bosse Svensson
Kurt Westberg
Erik Lindholm
Ricki Hillesjö
Staffan Adengård
Orvar Warfvinge
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 51

Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 52

Dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg.

§ 53

Protokollsjustering
Protokoll nr 03/2009 godkändes och lades till handlingarna.

§ 54

Ekonomi
Ekonomin gicks igenom och ser fortfarande bra ut. Kassören rapporterade att de flesta
klubbarna nu betalt in sina årsavgifter för 2009.
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§ 55

Skrivelser
Information från Svenska Bilsportförbundet ang medlemsavgift och årsavgift
för 2009.
Vidare info från SBF om Idrottslyftet resp LOK-Stöd, Vision och Mentorskap samt ny
rutin för Miljöcertifiering.
Ansökan om funktionärslicens
Roger Svensson, Motala, hade ansökt om uppklassning av sin funktionärslicens till
A-licens Tekniker i Racing.
Styrelsen beslöt att godkänna ansökan och skicka den vidare till SBF.

§ 56

VIP-kort
Stockholms BF har 9 st VIP-kort att fördela till betydelsefulla personer för
Stockholms BF. Beslöts att tillsammans med SGAna ta ut 9 st namn och skicka
dessa vidare till förbundet.

§ 57

Hemliga resan
Diskuterade olika förslag till resa och beslöt årets mål. Inbjudan och anmälan kommer
att gå ut till klubbarna i god tid.

§ 58

Banägarmöte
Tisdagen den 2 juni kl 19.00 planeras ett banägarmöte för att i första hand diskutera
motorsportens framtid att gemensamt utveckla anläggningarna genom samarbete.
Inbjudan har skickats till de klubbar som har egna anläggningar och mötet kommer
att hållas i Botkyrka MKs klubblokal.

§ 59

Hemsidan
Den nya hemsidan är nu klar, men det återstår en del som ska rättas till och
kompletteras.

§ 60

SGA-rundan
Rally Har varit: 10 maj arrangerade Värmdö MK en Tussbesiktning i Nacka. 15 bilar
deltog. 4 maj Möte i Rasbo inför Bresons-Trofén där Stockholm har 1 SS. Ansvarig:
Bärgar-Bosse.
16-19 april Rally Gotland. Mycket bra arrangerad tävling. Stockholms BF hade 2 SS
plus teknisk personal på plats.
Kommande: 16 maj Rasbo MK Deltävling 5 i Rally DM. 30 maj Skepptuna MK
Deltävling 6 i Rally DM. DMet leds just nu av Göran Lindström, Huddinge MK i
4WD och Ola Parkheden, Mälaröarnas MK i 2WD.
24 maj MK Rimo Deltävling 3 i Östra Sprintcupen. Klass 2 leds just nu av Magnus
Wallén, Vallentuna MK. Övriga 4 klasser toppas av upplänningar.
26 maj Nästa förar/kartläsarkurs i Solna
14 juni Nästa notkurs i Haninge.
Folkrace 25 april Körde MK Speed med 99 deltagare. Botkyrka MKs tävling 2 maj
ställdes in. 10 maj hölls en domarkurs med 9 st deltagare. 30 maj har Haninge MK
tävling och 13-14 juni en tvådagarstävling.
Berättades om den lovande Jonathan Johansson som junior på kort tid kört upp sig till
senior. Rapporterades även om en skadad funktionär, Andreas Olsson, Mälaröarnas
MK.
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Karting Järfälla MK har kört två tävlingar. Vid den ena tävlingen var det 180
startande. Man har även hjälp Södertälje KC vid tävling då de hade svårt att få
funktionärer att räcka till. Diskuterades olika orättvisor i distrikten vid fusktrimning.
Crosskart Rapporterades om att man nu har 9 CK-förare i Haninge. Dessa fick
möjlighet att träningsköra tillsammans den 3 maj.
Berättade litet om kommande CK-tävlingar. Bl a körs en Nez-tävling i Västerås den 8
augusti. Sedan kör Haninge MK en sprint den 22-23 augusti.
Bil-O Nu är säsongen i full gång. Två DM-deltävlingar har hitintills körts samt SOK
har kört en nybörjartävling med 16 ekipage.
Miljö RF har sedan länge slutat befatta sig med miljöcertifieringen och SBF har
meddelat att de inte heller har resurser att göra dessa. Miljörådgivarna ska nu istället
godkänna de certifieringar som kommer in från klubbarna i resp distrikt.
Radiostyrd Bilsport Även RB-säsongen är i full gång. Man planerar att ha en
funktionärskurs med bl a tidtagning den 31 maj.

§ 61

Rapporter och övrigt
Janne Hallerstedt informerade om det arbetsunderlag man arbetat fram under
förbundsmöteshelgen och att han nu blivit utsedd att ingå i gruppen som kommer att
sammanställa Svenska Bilsportförbundets nya Vision. Gruppen består av tre ledamöter
från förbundsstyrelsen och tre av distriktens ordförande.
Vidare berättade Janne från ett besök han varit på i Gränby Sporthall / Uppsala, där
man hade anordnat en stor utställning inom Dragracing i tre hallar med många fina
bilar och andra sevärdheter.
Janne Lönnmark rapporterade från Trafiksäkerhetens dag i Tyresö den 25 april. Dit
kom det mycket folk för att bl a se på diverse tävlingsbilar i de olika sportgrenarna.

§ 62

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 9 juni kl 19.00.

§ 63

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga deltagare för ett trevligt möte och önskade SGAna
en skön sommar.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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