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PROTOKOLL 09/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte hos AVL,
Armaturvägem 1, Jordbro, tisdagen
den 9 november 2010.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Urban Allberg
Yngve Ekberg
Hans Hillebrink
Ricki Hillesjö
Erik Lindholm
Susanne Lönnmark
Bengt Rosén
Bosse Svensson
Orvar Warfvinge
Kurt Westberg
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 101 Mötets öppnande
Ordförande hälsade styrelsen och senare alla SGAna som trots ett mycket blåsigt och
snöigt oväder kommit till mötet välkomna till AVLs lokaler i Jordbro.

§ 102 Dagordning
Dagordningen med några tillägg godkändes.

§ 103 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 08/2010 godkändes och lades till handlingarna.

§ 104 Ekonomin
Styrelsen gick igenom den senaste Resultat- resp Balansrapporten och konstaterar att
vi följer budget med god marginal.

§ 105 Skrivelser
- Inbjudan inventering och kartläggning av elitidrottare i Stockholms Län
En inbjudan om kartläggning och inventering av elitidrottare i Stockholms län
har kommit från Stockholms IF. Samtliga närvarande SGA kom med förslag till
elitidrottare i sin gren.
- Ambassadörsutbildning 27-28.11.
Tyvärr har vi inte lyckats att få fram en kandidat till Ambassadörsutbildningen
27-28.11,
- StBF fadder 2011 samt en redogörelse från faddern om SFI-besiktningar
inom DR
I brev för SBF meddelas att vi för år 2011 styrelseledamoten Hans Hillebrink
är vår fadder.
Hans H var närvarande vid vårt möte redovisade och klarlade inför för mötet
vad som gäller vid SFI-besiktningar. Vi fick även ta del av kostnader resp
intäkter för åren 2009 och 2010.

§ 106 Prisutdelning och fest för Rally/Folkrace
Prisutdelningen för Rally resp Folkrace kommer att äga rum lördagen den 4 december.
Kommer att hållas på Restaurang Danvik Center, Nacka.

§ 107 SBFs 75 års jubileum 2011
Tog del av information om SBFs Jubileumsår 2011 som kommit från förbundet.
Vidare fyllde Hans Hillebrink om ytterligare aktiviteter som kommer att hända under
året.

§ 108 Deltagarlista för CL-kurser
En deltagarlista inför CL-kurserna 13-14.11 hade skickats ut från förbundet och
Stockholms BF var representerade i de flesta.
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§ 109 Kursdatum för 2011
Från kansliet har det meddelats att 2011 års kurser kommer att förläggas:
5-6 och 26-27 mars
12-13 och 26-27 november.

§ 110 Inköp av T-shirts och nya standar
Diskuterades inköp av nya T-shirts och standar.
Beslöts att ta fram 200 ex i färg orange samt 25 ex av vårt standar.

§ 111 Rapport från distriktsordförandemöte i Karlsborg
Ordförande lämnade en rapport från distriktsordförande mötet i Karlsborg,
där man bl a haft besök av Christer Pallin, RF, om bestraffningar m m.
Ett nytt grafiskt element och profilmaterial har tagits fram.
§ 112 Årsmötet 2011
Stockholms BFs årsmöte kommer att äga rum tisdagen den 15 februari 2011
med start kl 18.30. Platsen återkommer vi till.

§ 113 SGA-rundan
Så var det dags för den vanliga SGA-rundan:
RY Har varit: DM-finalen kördes i år i Nora på fina vägar. Bärgar-Bosse och
Janne Hallerstedt förgyllde tillställningen med sin närvaro. Björn Jacobson, Värmdö,
blev mästare i 4WD och Göran Nilsson, Vaxholm, blev DM-mästare i 2WD.
Den 25 oktober hade Stockholms Rallysektion ett möte med Upplands dito i Rasbo.
Planerna för 2011 gicks igenom.
Tisdagen den 2 november hade Stockholm Rallymöte för alla intresserade. Vi
träffades i Tappströmsskolan på Ekerö med Mälaröarnas MK som värd för kvällen.
Diskussionernas vågor gick höga, precis som det ska vara.
Kommande: 12-14 november är det SGA-möte för Rally i Arlandastad. Jöran deltar
som vanligt.
Den 20 november är det möte om Rally SM 2011 i Jönköping. Även där deltar Jöran.
Den 27 november är det teknikerkurs i Gävle. Steg ¾ är nivån, en elitkurs alltså. Fyra
tekniker från Stockholm deltar. Årets stora RY och FR fest går som tidigare sagts av
stapeln den 4 december i Danviks Center, Nacka. Alla intresserade är som vanligt
välkomna,
RC Säsongen slut.
DR SGA-träff den 27 november. Vidare diskuterades den pågående nya banan i Tierp
samt även Kjula-banan där många i år har deltagit.
CK Haft en konferens i Karlstad i oktober, SGAn berättade litet om de planerade
klasserna för nästa år. Haninge MK kommer att köra SM på Högsta helgen före
midsommar.
FR 7 tävlingar har körts i Stockholmsserien under året. Antalet ungdomar har ökat.
MK Speed planerar köra tävling den 18 december.
RB Slutkört för säsongen. SGAn berättade att Stockholms Kommun höjt arrendet

Stockholms Bilsportförbund

Sidan 4 av 4

för Skarpnäcks-banan enormt. 26-27 november anordnas en konferens på Scandic
i Upplands Väsby.
BilO Även här är säsongen över. Endast en tävling kördes i år DM.
Miljö Jobbar vidare med miljöcertifieringen i Stockholm.
RA Säsongen avslutad. Har varit på banbesiktningskurs. En ny FAP har kommit som
innehåller en hel del nya räckesbestämmelser som berör alla banor. Dessa kan vara
svåra både ekonomiskt och tekniskt att lösa för klubbarna.

§ 114 Övrigt
- Folkrace
Den utomstående hemsidan - folkrace.org - togs upp igen och man beslöt att
påminna om att vår logga ska bort. Vidare diskuterades folkracegruppens
sammansättning och att Erik Lindholm är den som utser gruppen.
- E-mail från Johan Darbom
Johan Darbom, pappa till Årets Ungdom Joakim Darbom, har till ordföranden
skickat en redovisning vad som hänt under tävlingssäsongen för Joakim och att
Joakim nu kommer att gå vidare i sin karriär. Problemet är som för så många
andra att få det ekonomiska att gå ihop och hitta de rätta sponsorerna.

§ 115 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 14 december 2010.
Vidare beslöts att flytta det tidigare inbokade mötet den 15.1.2011 till
tisdagen den 11 januari 2011.

§ 116 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade - framför allt Bengt Rosén för att vi fått
vara på hans fina arbetsplats - alla för ett bra och trevligt möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

StBF:s adress:
Smidesvägen 5
171 41 SOLNA

Org-nr: 802011-1970
Plusgiro: 85 69 80-8

