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PROTOKOLL 09/2011
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte på Urban Allbergs
arbetsplats, Kaknästornet, Stockholm,
tisdagen den 8 november 2011.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Ricki Hillesjö
Erik Lindholm
Bosse Svensson
Bill Södermark
Kurt Westberg
Orvar Warfvinge
Anne Catherine Rosén, sekr

§ 109 - § 120
Innan själva mötet med SGAna fick vi en guidning, som var mycket intressant av Urban, runt
i arbetsplatsen i byggnaden.
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Mötets öppnande
Dagordning
Protokolljustering
Ekonomi
Budgetäskande för 2012
Skrivelser
Distriktets godkända utbildare
Beachflagga och jackor
Miljörådgivare resp SGA Folkrace
SGA-rundan
Rapporter och övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 109 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna denna gång i Kaknästornet, Stockholm,
där Urban hade ordnat med kaffe och fint konferensrum.

§ 110 Dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes.
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§ 111 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 08/11 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.

§ 112 Ekonomin
Kassören gick tillsammans med de övriga i styrelsen igenom det senaste utfallet, vilket
fortfarande ser mycket bra ut.
De närvarande SGAna ombedes att lämna sina budgetäskande på plats eller så fort
som möjligt skicka in desamma till kassören så att den totala budgeten inför 2012
kan sammanställas och därefter behandlas för beslut.
Styrelsen beslöt att Janne L inköper en högtalare och 2 mikrofoner.

§ 113 Skrivelser:
Skrivelse från Stockholms IF
I en skrivelse från Stockholms IF meddelas att p g a de starka protester att minska
föreningsstödet med c 25 % kommer Idrottsnämnden efter ett möte i december att
meddela det framtida föreningsstödets utformning.

§ 114 Distriktets godkända utbildare
SBF efterlyser förteckning över distriktets godkända utbildare. Fortfarande saknas
några grenar innan vår lista är komplett.

§ 115 Beachflagga och jackor
Bordlägges.

§ 116 Miljörådgivare resp SGA Folkrace
Miljörådgivare
Till SGA-träffen för Miljörådgivare till helgen kommer Bill Södermark att delta.
Därefter tas ärendet upp igen för beslut.
Folkrace
Styrelsen hade efter samtal med Ricki Hillesjö beslutat utse honom till SGA efter
Erik Lindholm, som kvarstår som SGA till årsmötet i februari 2012.
Vidare utser Ricki de två personer han kommer att samarbeta med.

§ 117 SGA-rundan
RC: SGA-träff har hållit på Arlanda Stad den 5.11.
lördag 12.11 kommer Svealandscupen att ha sitt årsmöte. Kenta deltar.
FR: Den 8.10 har MK Speed resp den 5.11 Botkyrka kört tävlingar med
många startande.
Ett förarmöte kommer att hållas lördagen den 12.11.
DR: Efterlyser från utskottet mer satsning på bredden och inte satsa allt på eliten.
SGA-träff den 27.11. Förar- och funktionärsutbildningar kommer att ske i klubbar
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under februari/mars. Informerades att Rodnkustom Racing Club kommer att köra en
tävling i Funäsdalen.
BilO DM-serien bestod av tre deltävlingar: Rasbo MK, Almunge MK och Södertörns
BO-Klubb. Problemet är fortfarande att det är dålig återväxt därför måste Bil-O synas
mer och man få fram att man finns.
RB: Ny bana har invigts i Botkyrka och den första tävlingen körd.
Orvar har varit ute och besiktat Västerorts RC Clubs bana.
Den 18-19.11 kommer man på Scandic. Upplands Väsby, att ha en konferens och även
dela ut årets SM-medaljer.
RY: Har varit: DM-finalen i Skepptuna besöktes av 43 ekipage från Stockholm.
Tävlingen vanns totalt av Björn Adolfsson, KAK, i sin Skoda. Bästa 2WD-bil från
Stockholm var Niklas Karlsson, Värmdö MK. Tävlingen kördes den 29 oktober och
vädret var kanonfint. Söndagen 9 oktober kördes Lilla VM på och runt Högstabanan.
40 startande bilar gasade mot varandra hela dagen och vann gjorde Daniel Ernstedt
08 MK i 2WD. Fyrhjulsdrivna klassen vanns av Mattias Ekman, Södertälje.
Torsdagen 3 november hade vi förarmöte i Vallentuna Gymnasium. Drygt 40
intresserade själar infann sig och deltog i friska diskussioner om framtidens väl och
ve.
Kommande: SGA-konferens 12 och 13 november vid Arlandastad. Pettersson och
Bärgar-Bosse deltar.
Lördagen 26 november har vi den årligt återkommande prisutdelningen tillsammans
med Folkrace. Platsen är som vanligt Danviks Center och tillställningen börjar kl
17.00.
CK: Informerades att förarmöte hade hållits i Karlstad. Så gott som alla förare ärmed i
förarföreningen. Stockholm har haft en bra säsong och ytterligare förare på gång.
RA: Club Alfa har i år haft mindre deltagare vid sina tävlingar.

§ 118 Rapporter och övrigt
Bengt Rosén har meddelat att han avsäger sig uppdraget Folkrace –Tekniker och
Utbildare med omedelbar verkan. Vi tackar Bengt för den tid som varit.

§ 119 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas tisdagen den 13 december. Plats meddelas senare.

§ 120 Mötets avslutande
Ordföranden tackade i första hand Urban Allberg för att vi fick förmånen att komma
till hans arbetsplats och de övriga deltagare för ett trevligt möte samt avslutade
därefter kvällens möte.
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Justeras:

Anne Catherine Rosen

Janne Hallerstedt
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