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PROTOKOLL 04/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte i Haninge MKs klubbstuga på Högsta den 2010-05-11.

Förhinder:
Janne Lönnmark
Thomas Bergelin
Bosse Svensson
Susanne Lönnmark
Valkyria Edlund

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Lars-Åke Lundberg
Orvar Warfvinge
Urban Allberg
Kurt Westberg
Yngve Ekberg
Bengt Rosén
Erik Lindholm
Ricki Hillesjö
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 38 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till kvällens möte på Högsta och
förklarade mötet öppnat.
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Under kvällen gjorde vi ett trevligt uppehåll för att gå ut och grilla hamburgare med
tillbehör.
§ 39 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 40

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 3/10 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.
Fortfarande har inte protokoll nr 2/10 skrivits och därför heller inte justerats.

§ 41

Ekonomin
Vi hade från kassören fått oss tillsända den senaste balans- och resultatrapporten.
Styrelsen gick igenom densamma och konstaterade att man fortsätter att följa budget.
Rapporterades också att de flesta klubbarna betalt sin årsavgift. För de som saknas
betalning i rätt tid kommer påminnelse att gå ut samt med förhöjd avgift.

§ 42

Skrivelser
SDF-byte Audi Club Sport
Det tidigare bytet från Stockholms BF till Östergötlands BF har återtagits och
klubben fortsätter att tillhöra Stockholms BF.
Utklipptävling - Distrikten
Påminnelse gjordes om att försöka samla urklipp om motorsporten för att delta
i den årliga tävlingen med distrikten.
Stockholms IF – SDF-dialogen
Stockholms IF har erbjudit oss att delta i deras nya nyhetsbrev riktat till de 70
SDF inom Stockholmsdistriktet. Ordföranden fick i uppdrag att kontakta
Stockholms IF och boka ett möte.
Inbjudan till miljö- och MKB-seminarium 21.5
SVEMO och SBF inbjuder till miljöseminarium på Karlskoga Motorstadion den
21.5.
Nyhetsbrev april från SBF
Styrelsen tog del av det senaste nyhetsbrevet från SBF.
Brev från Haninge MK – ang bidrag för LABC-kurser
Haninge MK hade i brev ansökt om bidrag till de tre LABC-kurserna
som klubben genomfört under våren. Styrelsen beslöt att lämna ett
bidrag på 3.000,00 till klubben, då denna utbildning prioriteras i
verksamheten.

§ 43 Fair Race – Kampanj för schysst bilsport
Ordföranden lämnade rapport från arbetet med Fair Race – kampanjen för schysst
bilsport.
§ 44 Rapport från Stockholms IFs/SISUs årsmöten
Sekreteraren som deltagit vid Stockholms IFs resp SISUs årsmöten lämnade
en rapport från dessa möten.
§ 45 VIP-kort
Det återstår 2 st VIP-kort och SGAna fick i uppdrag att lämna förslag till för
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Stockholms Bilsport betydande personer.
§ 46 Bilsportens dag (Bordlagd)
Bilsportens dag som arrangeras på Thorvalla IP den 12 juni har eftersökt deltagare
från samtliga sportgrenar. Tyvärr sammanfaller datumet med flera andra arrangemang
denna dag, men BilO har lovat ställa upp.
§ 47

Hemliga resan (Bordlagd)
Diskuterades förslag till Hemliga Resan och styrelsen beslöt komma till beslut vid
sitt nästa möte.

§ 48

Banägarmöte
Kenta informerade om det senaste mötet mellan de tre arrangerande FR-klubbarna.

§ 49

Bullermätare (Bordlagd)
Styrelsen beslöt att f n inte inköpa någon bullermätare.

§ 50

Telefonlista
Janne Lönnmark är tillfrågad och lovat sammanställa en telefonlista i fickformat.

§ 51

SGA-rundan
Karting Säsongen är i full gång, Järfälla MK kommer bl a att köra tävlingar
5 tisdagskvällar i rad.
Crosskart 19-20.6 arrangerar Haninge MK CK-tävling på Högstabanan och
man hoppas verkligen att publiken kommer och att de blir en lyckad tävling.
Radiostyrd Bilsport Orvar rapporterade från ett besök hos den nya klubben
Västerorts RC Sportklubb.
Dragracing Urban berättade om verksamheten på Tjula flygfält där man även hållit
licenskurser med stort antal medverkande. Kommer att ha arrangemang 5 helger i
rad. Sista tävlingen kommer även en flyguppvisning att äga rum.
Förslag till regler med avbärarräcken är på gång.
Utredningen med SFI-besiktningen pågår.
Bil-O SM-tävlingen kommer att ha sin start på Rallycrossbanan i Strängnäs
den 4.9. Stockholms BF kör sin sista DM-tävling i Rasbo.
Rally Har varit DM-deltävling nr 3 kördes på Gotland 16.4 med 41 ekipage samt 10
funktionärer och 5 tekniker från Stockholm. Mycket bra arrangemang.
TUSS besiktning i Uppsala 2.5 med ca 25 ekipage.
Deltävling 3 i Sprintcupen kördes av Mälaröarnas MK 9.5. 91 startande bilar.
Fin tävling och populär hos de startande. Hallerstedt var duktig speaker.
Rally Kommande Deltävling 4 i Stockholms Rally DM är Skepptunas tävling den
29.5, därefter kommer deltävling 5 den 12.6 i Rasbo.
Sprintcupen fortsätter den 20.6 i Films tävling i Norra Uppland.
Rallycross Första tävlingen för SM/RM körs i Strängnäs. 4-5.6 körs RC-tävling med
bara SM-klasser på Högsta. Kommer även att sändas i WebTV. Kenta är
tävlingsledare.
Folkrace Erik berättade om Botkyrkas tävling med 104 startande varav 10 debutanter.
Kurs i licenstagning har skett med 30 st deltagare.
7-8.8 körs Håga Pokalen och 28-29.8 Caravanhall-Cupen.
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Vidare beräknar man att ha ett visst samarbete med Åland och att kunna köra även där.
§ 52 Nästa möte
Datum för nästa möte som är planerat till den 8 juni kan ev bli förflyttat.
Dag, tid och plats meddelas senare.
§ 53

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett trevligt möte och önskade SGAna en skön
sommar då vi inte kommer att ha något gemensamt möte förrän efter semestrarna.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

SBSF:s adress:
Smidesvägen 5
171 41 SOLNA

Org.nr: 802011-1970
Postgiro: 85 69 80-8

