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PROTOKOLL 04 2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte i MHF Skarpnäcks bana
och klubblokal Ekstubben, Skarpnäck, tisdagen den 8 maj 2012.

Närvarande:
Jöran Pettersson, ordförande
Kenta Lundmark
Thomas Bergelin
Ricki Hillesjö
Bosse Svensson
Christofer Lindberg
Bill Södermark
Orvar Warfvinge
Kurt Westberg
Jonna Eriksson Brådhe
Anne Catherine Rosén, sekr
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Vi samlades utanför byggnaden och åt fina grillade hamburgare med tillbehör. Därefter tågade
vi upp till banan och fick pröva på att köra miniracing. Ett mycket uppskattat inlägg.
- - - § 37

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

§ 38

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 03/2012 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.

§ 39

Ekonomin
Kassören Janne Lönnmark fanns inte på plats därför hade vi denna gång inte någon
ekonomirapport utan fått ett muntligt besked att vi följer budgeten.
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Järfälla IF hade inkommit med en ansökan om bidrag till ett projekt ”Unga säkrare
förare”.
Beslöt att bordlägga ansökan till nästkommande möte.

§ 40

Skrivelser
Förelåg inga skrivelser för behandling.

§ 41

Funktionärer till STCC på Solvalla 22.9
En förfrågan hade kommit från arrangören MK Scandia om Stockholms BF kan ställa
upp med funktionärer vid STCC-tävlingen den 22.9 på Solvalla.
Beslöt att annonsera på hemsidan och att man där även kan anmäla sitt intresse fvb.

§ 42

SGA-rundan
Säkerhet: Säsongen har fortfarande inte riktigt kommit igång, men Thomas kommer
under året att göra flera besök och även arbeta på några tävlingar.
Bil-O: Kommer att köras en regularity-tävling i Strängnäs. Även hos SAMS kommer
det att arrangeras en nybörjartävling i Bil-O.
Karting: Under helgen kördes Stockholm Race Weekend. Tyvärr med minskat deltagare. Efterfrågan är en budgetklass för att locka fler ungdomar till kartingen.
Christofer behöver fler funktionärer till Järfälla MKs SM/RM-tävling den 12-14 juli.
En efterlysning av funktionärer läggs ut på hemsidan.
Radiostyrd Bilsport: Även denna verksamhet har inte kommit igång ännu. Men
under året kommer man att köra ca 6 tävling i Skarpnäck.
Hemsidan: Diskuterades om ändringar på hemsidan. En idé är att man kan ha vår
kalender på framsidan.
Miljö: Certifiering av klubbar pågår för fullt och flera är redan klara.
Crosskart: Detta år kommer det inte att köras någon CK-tävling i Stockholm.
Vad som är på gång är att utskottet kommer att ta fram ett 10-tal el-crosskartar.
Folkrace: Vid förarmötet på Högsta den 16 april hade ett 30-tal förare infunnit sig.
I helgen kör MK Speed sin tävling med ca 100 startande.
I oktober kommer det planerade Stockholms Mästerskapet att köras.
Rally: Bosse informerade om Rally Gotland där han och Jöran Pettersson varit
domare. 30 stockholmare deltog och vår duktige Björn Adolfsson vann.
På lördag körs DM Mälarrallyt och på söndag blir det deltävling i Sprintcupen,
där Mälaröarnas MK är arrangör.

§ 43

Rapporter och övrigt
Motorsportens dag kommer att hållas på Högsta den 20 maj där man får möjlighet att
pröva på olika grenar.

§ 44

Nästa möte
Nästa möte med styrelsen hålls den 12 juni. Plats meddelas senare.
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Mötets avslutande
Ordföranden tackade speciellt MHF Ungdom för att vi fått vara där och för deras
gästvänlighet att ordna det så trevligt.
Ett stort tack även till Bärgar-Bosse för toppengoda tårtor.
Därefter avslutades mötet med att önska alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Jöran Pettersson
Vice ordförande – Stockholms BF
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