Stockholms Bilsportförbund
Utskrivet: 2012-09-30

Förhinder:
Anneli Lepistö
Janne Lönnmark
Orvar Warfvinge

§
§
§
§
§

71 71
72
73
74

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Sidan 1 av 4

PROTOKOLL 07/2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte tillsammans med
SGAna hos Assistancekåren i
Älvsjö Industriområde, tisdagen den
11 september 2012.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Hans Hillebrink, StBFs fadder
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Urban Allberg
Thomas Bergelin
Jonna E-son Brådhe
Ricki Hillesjö
Christofer Lindberg
Bosse Svensson
Bill Södermark
Kurt Westberg
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 71

Mötets öppnande:
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade styrelsen, SGAna och vår fadder Hans
Hillebrink välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 72

Protokollsjustering
Protokoll nr 6 gicks igenom, justerades och lades till handlingarna.

§ 73

Ekonomin
Kassören, som tyvärr inte var närvarande, hade till de övriga i styrelsen skickat ut de
senaste siffrorna. Man konstaterade att ekonomin såg bra ut och rapporten lades till
handlingarna.

§ 74

Skrivelser
- Saknade utbildningsstämplar
RA-utskottet har efterfrågat 2 saknade utbildningsstämplar.
Beslöt att försöka få in dessa.
- Utbildningstimmar SBF
Sekreteraren insänder till SBF de utbildningstimmar distriktet haft under året.
- Funktionärslandslaget
SBFs har i skrivelse efterlyst ungdomar mellan 15-25 som skulle kunna tillhöra
funktionärslandslaget. Frågan togs upp med SGAna om man har någon lämplig
kandidat.
- Inbjudan till Ungdomsforum 27-28.10
SBFs Ungdomsgrupp anordnar ett ungdomsforum den 27-28 oktober och efterlyser 2 ungdomar från varje distrikt att medverka. Styrelsen och SGAna kommer
med förslag.
- A-licensierad funktionär
Diskuterade de brev som kommit ang A-licensierade funktionär som inte förnyat
sin licens och dess giltighet av fri entré till tävlingar.
- ”Bort med skrotbilar” brev från Madeleine Jakobsson
Tog del av brev ang ”skrotbilar” som Madeleine Jakobsson skickat till samtliga
distrikt. Hans Hillebrink meddelade att förbundsstyrelsen bevakar ärendet.

§ 75 Funktionärer till Solvalla 22.9
Vid kontakt med arrangören av tävlingen har vi fått besked att man nu har tillräckligt
med funktionärer till tävlingen.

§ 76

Höstens verksamhet
Det planerade styrelsemötet den 13.11 flyttas till lördagen den 17 november då man
under en heldag styrelse, SGA och klubbar kommer att diskutera verksamheten samt
även ha med någon intressant föreläsare. Dagen startar kl 10.00 och beräknas vara slut
vid 16.00-tiden. En inbjudan kommer at gå ut till berörda parter. Janne H bokar konferensrum och lunch på ett hotell på Söder. Jöran stämmer av med föredragshållare.
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§ 77

Krutcupen – Järfälla IF
Betr bordlagt ärende om bidrag till Järfälla IFs tävlingsverksamhet beslöts att till
nästa styrelsemöte inbjuda representanter för klubben.

§ 78

Ev sammanslagning av distrikt
Ett förslag om ev sammanslagning av distrikt togs upp till diskussion.
Hans Hillebrink berättade om de vinster man kunde göra med en sammanslagning.

§ 79

Folkrace Stockholmsmästare i FR
Den 6 oktober kommer MK Speed på deras bana i Nynäshamn att anordna och utse
årets Stockholmsmästare i folkrace.

§ 80

Rally Högsta 30.9
Söndagen den 30 september blir det en RYM Sprint på Högsta mellan Nedre Norra
och Stockholms BF, där man korar vilket distrikt som är bäst i denna gren.

§ 81

Prisutdelning RY/FR 1.12
Prisutdelningen för Folkrace och Rally kommer att äga rum lördagen den 1 december.
Platsen är ännu inte bestämd.

§ 82

SGA-rundan
Rally - Har varit: Tussbesiktning i Sollentuna 9 aug – ca 10 bilar.
Deltävling 2 Östra Sprintcupen SMK Märsta 8 sept ca 90 startande bilar. Kördes på
Rosersberg.
Tussbesiktning på Värmdö 13 sept ca 10 bilar.
Deltävling 5 i Stockholms Rally DM kördes i Hofors 22 sept. Ca 35 bilar från
Stockholm åkte till Gästrikland denna regniga dag.
Kommande: Deltävling 3 Östra Sprintcupen går av stapeln 29 sept i Rimbo. Intresset
är mycket stort. 90 st anmälda.
Årets utmaning i Rally 30 sept. Stockholms BF mot Nedre Norra BF. Ett nytt tänk. Vi
korar ett Mästardistrikt. Parallellrally på Högstabanan i Haninge.
Deltävling 4 Östra Sprintcupen körs i Roslagen 13 okt. Arrangör är nystartade Sigtuna
RC.
Final i Stockholms Rally DM i Örebro 20 okt. Äntligen ska mästarna koras efter sex
stenhårda deltävlingar.
BilO – Efter två försök att arrangera en regularitytävling som fått ställas in pga för få
deltagare (3 ekipage), kommer vi inte att bry oss om fler försök.
Istället satsar vi på en riktig bilorientering – Jubileumståget den 6 oktober, då SBOK
firar 30-års jubileum.
DR: Tyvärr har det dåliga vädret i sommar ställt till det ordentligt för Dragracing
då man är helt beroende av torra vägbanor.
Urban plus ytterligare 2 utbildare till
kommer att delta i den kommande utbildningskursen.
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Miljö: Det kvarstår en hel del klubbar som fortfarande inte är miljöcertifierade.
CK: Även här har den dåliga sommaren ställt till problem för sporten.
Fortfarande saknas en träningsbana för Crosskart i Stockholmsregionen.
FR: Sammanlagt 6 tävlingar har körts på Haninge resp Speeds bana. På den
senaste gjordes en alkotest och man kommer i fortsättningsvis slumpvis att göra
sådana tester.
Säk: Thomas berättade att han bl a besökt Svealandscupen i RC och DR på Tierps
Arena samt att han även planerar besök på STCC på Solvalla.
RC: Berättade att det ska bli en klass med gamla RC-bilar. Kenta refererade från de
RC-tävlingar han besökt under året. De arrangemangen fick både ros och ris.
Ungdom: Jonna berättade att hon hitintills i år kört 10 tävlingar och tycker det är så
roligt. Till helgen väntar ytterligare en tävling. Vi önskar henne lycka till även i
fortsättningen.

§ 83

Rapporter och övrigt
Janne H informerade om planerna för nästa års Polar Classic Rally som
kommer att köras 5-9 juli med start på Tierps Arena och mål i Lycksele.

§ 84

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 9 oktober. Plats meddelas i kallelsen.

§ 85

Mötets avslutande
Ordförande tackade Bosse för att vi fick vara i Assistancekårens fina lokaler
samt alla övriga för ett bra och trevligt möte och därefter avslutades mötet.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande – Stockholms BF

