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PROTOKOLL 07/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte i Stockholms Idrottsförbunds lokaler, Solna, tisdagen den
14 september 2010.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Hans Hillebrink
Urban Allberg
Anette Andersson
Thomas Bergelin
Yngve Ekberg
Ricki Hillesjö
Erik Lindholm
Lars-Åke Lundberg
Susanne Lönnmark
Bosse Svensson
Orvar Warfvinge
Kurt Westberg
Britta Damberg
Jårs Damberg
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 77 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna denna kväll och då speciellt Hans Hillebrink,
Förbundsstyrelsen, och gästerna Britta och Jårs Damberg samt öppnade mötet.
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§ 78 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 79 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 06/2010 godkändes och lades till handlingarna.

§ 80 Ekonomin
Kassören överlämnade den senaste ekonomiska rapporten och vi konstaterade att
ekonomin fortfarande ser bra ut och följer budget. Så gott som samtliga klubbar har nu
också betalt sina årsavgifter.

§ 81 Skrivelser
- Brev från SBF ang 75-årsjubileumet
SBF hade tillskrivit distrikten och berättat vad man planerar inför jubileumsåret
2011. Bl a ska varje distrikt utse en jubileumstävling. SGAna fick i uppdrag att
komma med förslag.
- Brev från Danne Pettersson
Danne Pettersson hade i brev till Stockholms BF berättat om en duktig junior
som trots sitt handikapp har lyckats bra. Nu undrar Danne om StBF har något
stipendium som skulle passa in för denna kille. Styrelsen hänvisar till vårt
Stipendium Årets Junior, som delas ut i samband med årsmötet.
- Licensansökan Tomas Lindgren
Tomas Lindgren, Haninge MK, har ansökt om uppklassning av funktionärslicens. Innan ansökan kan behandlas returneras densamma för komplettering
av datum för kurser och meriter.

§ 82 Utmärkelse
Jårs Damberg hade kallats till mötet för att få motta sin Guldratt. Förbundsstyrelseledamoten Hans Hillebrink delade ut nålen. Därefter berättade Jårs Damberg om sin
långa tävlingskarriär både som förare och tävlingsarrangör.

§ 83 Fair race
Ordföranden Janne Hallerstedt, som sitter med i arbetsgruppen för Fair Race, berättade
om det pågående och kommande arbetet med Fair Race – En Schysstare Bilsport. Han
hade även med ett infokort att ha i plånboken, som han delade ut till samtliga.

§ 84 SGA-rundan
De närvarande SGA:na fick i tur och ordning redogöra för sin gren och vad som hänt
sedan sist. Nedan följer ett axblock.
Dragracing: Flera kurser har ägt rum under våren, med ca 50 nya förare som resultat.
Man har även arrangerat ”Prova på” på Kjula-banan med många startande bilar vid
varje tillfälle. Handikappade ungdomar ville också gärna vara med och tävla i DR.
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Crosskart: Vi fick info om årets tävlingar och de olika klasserna. Tyvärr har publiken
svikit och tävlingarna gått back för klubben. Nästa år försöker man dock igen med en
ny tävling och kör denna på Högsta före midsommar.
Karting: Även inom Karting har publiknärvaron varierat. I Järfälla har man kört flera
kvällstävlingar och som varit populärt. Man diskuterade att Karting som ska vara en
inkörsport för unga förare till Bilsporten blir bara dyrare och dyrare och att man måste
ha ”friska föräldrar” för att hänga med.
Folkrace: Inför den senaste folkracetävlingen på Högsta gjorde Radio Stockholm en
intervju med ordföranden och tävlingsledaren. Tävlingen hade 230 st deltagare och
man använde sig av Traxasystemet utmed banan. Nästkommande Stockholmstävling
är den 10 oktober med MK Speed som arrangör.
BilO: Förra söndagen kördes den sista SM-tävlingen i Strängnäs med 24 startande.
Den 23 oktober körs DM i Rasbo med ca 20 startande.
Säkerhet: Hade varit ute på några tävlingar. Påpekade hur viktigt det är att alla
följer säkerhetsbestämmelserna och att föraren har de rätta tävlingskläderna.
Radiostyrd Bilsport: Skarpnäck har under året kört 3 st större tävlingar, bl a SM i
Off road. Varit ute och besiktat banan i Västerort.
Miljö: Inget direkt att rapportera då miljöarbetet f n tycks ligga lågt hos RF och SBF.
Racing: Berättade att märkesklubbarna Alfa, Audi och Porsche kört nästan varje helg.
Info litet om långloppstävlingarna. Nästa körs den 25 september. Tanken om en
racingkommitté fortgår.
Rally: har varit: 14.8 Strängnäs Parallell Rallysprint. Studiebesök fr Stockholms BF.
21.8 MK Rimo. Deltävling 5, Sprintcup – Björn Adolfsson, SBK. Totalvann.
22.8 Steg 1 o 2 kurs för rallytekniker i Solna. Kombinerat med intressemöte för övriga
Tekniker Rally. Ca 25 personer deltog.
29.8 Rasbo MK Deltävling 6 i vår Sprintcup. Adolfsson vann igen, trots hårt
motstånd av bl a svenske mästaren Mats Jonsson.
11.9 Vallentuna MK- Deltävling 7 i Sprintcupen. Vem tror ni vann? Jo just det
Björn Adolfsson, SBK. GRATTIS!
Kommande:
18.9 Eskilstuna MK, deltävling 6 i Stockholms Rally DM.
19.9 Almunge MK, deltävling 8 och Final i Öppna Östra Sprintcupen.
25.9 Gnesta MK. Begärt hjälp från Stockholm. Bosse Bärgare ansvarig.
26.9 Haninge MK, Rally lilla VM arrangeras på Högsta.
2.10 Nora MK, deltävling 7 i Stockholms DM Rally.

§ 85 Höstens verksamhet
Diskuterade förslag och idéer inför höstens verksamhet. Bl a att hemliga resan kanske
borde ligga på vårkanten i st f augusti/september för att få fler deltagare. Även kom
förslag på att ordförande, sekreterare och en ungdom från resp klubb borde inbjudas.
Den 4 december kommer den årliga Rally/Folkrace prisutdelningen att äga rum.

§ 86 Övrigt
Folkrace.org
Bordlades till nästkommande möte.
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§ 87 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 12 oktober 2010 hos Annki Rosén.

§ 88 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla för ett mycket trevligt och givande möte.

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

