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PROTOKOLL 09/2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte i samband med
dagkonferensen på Scandic Hotel,
Kungens Kurva, lördagen den 17
november 2012.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, Ordförande
Jöran Pettersson, Vice ordf
Kenta Lundmark. Ledamot
Janne Lönnmark, Kassör
Jonna Eson Brådhe, Ungdom
Bengt Hedström, Valber
Ricki Hillesjö, FR
Håkan Kujahn, RY
Anneli Lepistö, FR
Christofer Lindberg, KA
Kjell Svedin, Valber
Bosse Svensson, RY
Bill Södermark, Miljö
Orvar Warfvinge, RB
Kurt Westberg, BilO
Anne Catherine Rosén, Sekr
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§ 100 Mötets öppnande:
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade styrelsen och alla övriga välkomna till dagens
möte och konferens som denna gång hölls på Scandic Hotel, Kungens Kurva.

§ 101 Dagordning
Dagens dagordning godkändes i sin helhet.

§ 102 Protokollsjustering
Protokoll nr 8 gicks igenom, justerades och lades till handlingarna.

§ 103 Ekonomi
Styrelsen tog del av den senaste resultatrapporten och konstaterade att utfallet
fortfarande följer budget med god marginal.

§ 104 Skrivelser
- SBFs Medaljutdelning 2012
En inbjudan har kommit från SBF ang förbundets medaljutdelning 2012, som
kommer att ske på dagen vid Stockholm Lifestyle Motorshow och under kvällens
gemensamma middag på Quality Hotel Globe lördagen den 26 januari 2013.
Styrelsen beslöt att de SGA som vill och har möjlighet att närvara bjuda på inträdet till
Motorshow-mässan. Middagen på kvällen på Quality Hotel Globe kostar 495:-/person.

§ 105 Stockholms BFs roll gentemot våra klubbar
Styrelsen diskuterade hur vi ska öka samarbetet med våra klubbar. Bl a beslöt man
att anordna ett möte med ordförande och sekreterare i varje klubb. Denna träff
kommer att äga rum i vår.

§ 106 Ansökan om Årets Ungdom resp Årets Funktionär/Ledare
Åter dags att från klubbar och SGA få in tips på duktig ungdom resp funktionär/
ledare. Ansökningarna ska vara inne senast den 14 januari 2013.

§ 107 Stockholms BFs årsmöte, 12 februari 2013
Stockholms BF kommer att ha sitt årsmöte tisdagen den 12 februari 2013.
Platsen är ännu inte fastställd.

§ 108 Sammanslagning av distrikt
Diskussioner har förts om sammanslagning av distrikt. Det skulle i så fall även
drabba Stockholms BF. Styrelsen anser att det i nuläget inte skulle vara aktuellt för vår
del.
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§ 109 SGA-rundan
Rally: Kommande 24 november Rallyfunktionärskurs steg 3-4 i Gävle.
1 december Rally DM Fest med prisutdelning i Nacka klockan 17.00.
5 december Förar o kartläsarkurs i Solna
11 januari Rallyfunktionärskurs steg 2-4 i Visby, Gotland
16 februari Stockholm Rally DM startar med deltävling 1 i Ludvika.
Har varit: 30 sept Stockholm utmanar Nedre Norra i parallellrally på Högsta.
Tre klasser varav Stockholm vann 4WD-klassen tack vare Kjell Sandberg, Haninge
MK.
13 okt Final i Östra Sprintcupen i Gottröratrakten. Sigtuna RC arrangerade sin första
tävling. Fullt godkänd.
14 okt Notkurs på Högsta. 12 deltagare med Henke Hedlund som lärare.
20 oktober DM final i Örebro. Mycket fin tävling. Negativt var ösregn hela dagen.
1 november Förarmöte i Vaxholm. Livliga diskussioner bland de drygt trettio
besökarna.
Karting: Dålig uppställning vid anordnat förarmöte, däremot bra träff med utskottet
vid höstens CL-kurs.
Totalt planerar Järfälla MK att köra 9 tävlingar 2013. Till dessa behövs många
funktionärer. SM/Nez-tävlingen som tidigare kördes i år fick bra kredit från förarna.
Ungdom: Deltagit i en förarutvecklingskurs i Lunda. 15 ungdomar deltog i teori och
körning.
Folkrace: Info om en alkotest man gjort vid en folkracetävling. där man tyvärr tagit
några förare som visat sig positiva.
Ett gemensamt arrangörsmöte bör anordnas inför 2013. I januari planeras
ett förarmöte inför nästa års säsong. Även förarkurs planeras i januari.
Crosskart: Planer på en tävling i juni 2013. Stockholms BF har f n ca 14 st förare.
Målet är att vi ska ha minst 25 st.
Miljö: Deltagit i miljökonferens. Bill har sammanställt en miljöfolder, som gäller för
hela landet. Klart nu att man kan ladda ner ansökan om miljöcertifikering.
Hemsidan: Bill berättade om den nya hemsidan som han tagit fram. Det gäller nu att
resp SGA lämnar material till sidan.
Bil-O: 6 okt kördes Jubileumståget i Strängnäs med 16 startande. 26 startande hade
man i Almunges tävling förra veckan.
Radiostyrd Bilsport: Tyvärr hade man stora problem att få fram funktionärer vid
klubbens sista tävling och det är ett stort problem.
Nästkommande helg då RB-utskottet har sin årskonferens kommer tävlingskalendern
för 2013 att sammanställas.
Racing: Man har haft vikande deltagarsiffror under året. Vädret under sommaren har
inte varit bra p g a regn men frågan är också om inte kostnaderna att deltaga har blivit
för höga.
RC: Kenta hade deltagit i en SGA-träff (utskottet hade inte varit närvarande)
Även inom RC är önskemål om att ta fram en billiga klass. T ex klass Ekonomi med
25.000:- i anbud.
§ 110 Material till årsberättelsen
Alla SGA ombedes att skicka in sin årsberättelse samt foton från verksamheten till
Janne L före jul. Bestämdes även att förstasidan i år skall bestå av tjejer (förare som
funktionärer). Vi behöver alltså foton på både tjejer och killar i resp gren.
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§ 111 Saknade utbildningsstämplar
Racingutskottet har påmint om de två saknade utbildningsstämplarna som inte
återlämnats. Janne H fick i uppdrag att kontakta RAs ordförande för att komma fram
till en lösning.

§ 112 Rapporter och övrigt
- Rapport från ordförandekonferensen i Vaxholm
Ordföranden rapporterade från DOG-konferensen i Vaxholm.
- Rapport från träff med distriktens juridiska ombud
Jöran rapporterade från en träff med distriktens juridiska ombud och Juridiska
kommittén. Jöran Petterson kommer att vara Stockholms BFs juridiska rådgivare.

§ 113 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas hemma hos Kenta Lundmark tisdagen den 11 december.

§ 114 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade och tackade samtliga för ett givande möte och en mycket
trevlig stämning.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande – Stockholms BF

