Stockholms Bilsportförbund
Utskrivet: 2013-01-28

Förhinder:
Janne Hallerstedt
Lindha Pettersson, revisor
Erik Lindholm, valberedn ordförande
Jonna Eson Brådhe
Thomas Bergelin
Christofer Lindberg
Kurt Westberg

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Sidan 1 av 4

PROTOKOLL 11/2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte i Assistancekårens
lokaler i Älvsjö Industriområde
tisdagen den 15 januari 2013.

Närvarande:
Jöran Pettersson, Vice ordf
Janne Lönnmark, Kassör
Kenta Lundmark. Ledamot
Anne Catherine Rosén, Sekr
Urban Allberg
Ricki Hillesjö
Bosse Svensson
Bill Södermark
Orvar Warfvinge
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§ 130 Mötets öppnande:
Vice ordföranden Jöran Pettersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade
därefter mötet.

§ 131 Dagordning
Den framtagna dagordningen godkändes utan tillägg.
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§ 132 Protokollsjustering
Protokoll nr 10 genomlästes, justerades och lades till handlingarna.

§ 133 Ekonomin – fastställande av budget för 2013
Kassören presenterade de senaste siffrorna och vi konstaterade att det fortfarande ser
bra ut inför bokslutet.
Styrelsen tog även del i det reviderade budgetförslaget för 2013 som därefter godkändes inför årsmötet.

§ 134 Material till årsberättelsen – Arbetsplan
Fortfarande saknades material och foton från några SGAna till verksamhetsberättelsen innan Janne kan lämna materialet för tryckning. Påminnelse har gått
ut med förväntan att det saknade materialet inkommer snarast.

§ 135 Skrivelser
- Brev från Sofia Karlsson
Ett brev hade inkommit från Sofia Karlsson som studerar till idrottskonsulent
på Bosön. Sofia är intresserad att för sin praktik komma i kontakt med olika
specialförbund och få lära sig litet mer om olika idrotter.
Beslöt att bjuda in Sofia till vårt kommande årsmöte.
- Inbjudan från Krutcupen
Krutcupen (Järfälla IF) hade i mail inbjudit till en tävling den 30 mars för att
kora svensk Bilsport Mästares mästare och ställt denna inbjudan till SDF,
Förbundsstyrelsen, kansliet m fl. Tävlingen kommer att äga rum på Tickstabanan utanför Rimbo. Då vissa oklarheter föreligger betr arrangemanget
bordlades ärendet tills vidare.

§ 136 Kurser SBF våren 2013
SBF hade skickat ut en lista på planerade vårens kursdagar:
17 mars
Homologeringsträff
16-17 mars
Miljö
Folkrace
Rally
Dragracing
17 mars
Rallycross/Backe
23-24 mars
Karting.
Vidare kommer SBF att anordna en kursledarkurs den 2-3 mars på Arlandastad
för Dragracing, Driftning, Folkrace, Offroad, Rally, Rallycross.
Styrelsen ser det mycket angeläget att distriktet har godkända utbildare även för Steg
3 och 4 och hoppades att de berörda anmäler sig till kursen.
Karting kommer att ha sin utbildning i höst.
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§ 137 Mötesdagar 2013
Ett förslag till mötesdagar för 2013 presenterades och godkändes för utskick.

§ 138 Stockholms BFs årsmöte, 12 februari 2013
Diskuterade upplägget av vårt årsmöte den 12 februari på hotel Scandic, Kungens
Kurva. Inbjudan har via e-post/brev skickats till samtliga klubbar.

§ 139 SBFs medaljutdelning, 25 januari 2013
Påminde om att det kommer att ske div medaljutdelningar på Stockholmsmässan den
26 januari och att Stockholms BF står för inträdet för vår SGAna. På kvällen fortsätter
medaljutdelningen på Globe Hotel där även middag hålls för de som köpt middagsbiljett.

§ 140 SGA-rundan
Karting Nu under vintermånaderna ligger verksamheten lågt.
BilO: Planerar en nybörjartävling Majtåget den 4 maj och Svamptåget den 21
september ingående i MSO och NEZ.
Rally: Söndag 20 januari notkurs på Högsta Motorstadion. Kursledare Henke
Hedlund. Antal anmälda 13 st.
1-2 februari SM-deltävling 1 i Sandviken. Två tjänstgörande domare från Stockholm,
Jöran och Bärgar-Bosse.
Deltävling 1 i Stockholm Rally DM körs lördagen den 16 februari i Ludvika.
Deltävling 1 i Östra Sprintcupen körs söndagen den 17 februari i Gottröra.
22-23 februari SM-deltävling 2 i Österund med en domare från Stockholm. BärgarBosse var namnet.
Radiostyrd: Info från RB riksdag i Upplands Väsby. SGA-träff hölls även i samband
med riksdagen.
Miljö: Info från Polar Classic Rally där vår SGA kommer att vara miljöansvarig.
Vår SGA har framställt en ny webserver för Miljö-cetrifiering, denna kommer även att
användas av övriga distrikt och klubbar. Ligger nu ute på hemsidan.
CK: Flera intresserade har hört av sig att börja köra CK, men det är bl a brist på
fordon. SM-deltävling i CK kommer att köras i juni på Högstabanan.
FR: Ett förarmöte att planeras att hållas i april.
Årets Stockholm-mästarmöte kommer att arrangeras av Botkyrka MK.

§ 141 Rapporter och övrigt
Sekreteraren tackade samtliga så hjärtligt för den trevliga uppvaktningen hon fick i
samband med sin födelsedag.

§ 142 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum i Solna onsdagen den 6 februari kl 19.00.
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§ 143 Mötets avslutande
Jöran tackade samtliga för ett trevligt och bra möte samt avslutade detsamma.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Jöran Pettersson
Vice ordförande – Stockholms BF

