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PROTOKOLL 04/2013
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte I Haninge MKs
klubbstuga i Högsta den 14 maj 2013.
Närvarande:
Janne Hallerstedt. ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Urban Allberg
Thomas Bergelin
Andreas Broberg
Conny Eriksson
Jonna Eriksson Bråhde
Ricki Hillesjö
Anneli Lepistö
Christofer Lindberg
Kurt Westberg
Bosse Svensson
Bill Södermark
Josefin Lundin, Fadder FS
Anne Catherine Rosén, sekr
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Mötets öppnande
Dagordning
Protokollsjustering
Ekonomi
Skrivelser:
- Hemsidan på idrottonline
- Funktionärer
Hemsidan
- Protokoll och mötesdagar
VIP-kortslista och friex Rally & Racing
Träff med klubbarna
Vår nya fadder Josefin Lundin
SGA-rundan
Rapporter och övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Innan mötets början bjöds alla på stora, härliga hamburgare med tillbehör ute på uteplatsen.
Väl inomhus igen startade ordföranden med gratulationer till de två SGAna Ricki och
Christofer som fyllt jämna år sedan vi träffades sist samt Bosse Svensson som hade födelse-
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dag just idag och dessutom bjöd på tårta till kaffet.
§ 34 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade alla välkomna och tyckte det var speciellt roligt att vår nya
fadder och alla SGAna kommit till kvällens möte.

§ 35 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 36 Protokolljustering
Protokoll nr 03/13 godkändes.

§ 37 Ekonomi
De senaste Resultat- och Balansrapporterna gicks igenom och konstaterades att man
fortsätter att följa budget.

§ 38 Skrivelser
- Hemsidan på idrottonline
Webmastern hade i skrivelse framfört ett önskemål att vi tecknar oss som
användare av idrottonline. Beslöt att godkänna detta.
- Funktionärer
Bill S hade efterlyst en plan över hur vi i framtiden ska involvera våra klubbar i
distriktet att ställa upp som funktionärer vid tävlingar o s v. Styrelsen anser också
att detta är en mycket viktig fråga och vi kommer att fortsätta diskutera densamma.

§ 39 Hemsidan
Beslöt att omgående på hemsidan lägga ut årets planerade mötesdagar och är
tacksamma om klubbarna kommer med ärenden som vi ska ta upp för behandling.
Problemet med att öppna och komma åt protokollen är nu löst.

§ 40 VIP-Kortslista och friex Rally & Racing
Diskuterade vilka som i år ska få VIP-kort resp friex av Rally & Racing.
Sekreteraren insänder till kansliet listan för åtgärd.

§ 41 Träff med klubbarna
Bordlades till nästkommande möte.

§ 42 Vår nya fadder Josefin Lundin
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Då vi efter förbundets årsmöte fått en ny fadder Josefin Lundin, som nu var på sitt
första möte hos oss, gjorde en trevlig presentation av sig själv. Vi hoppas att hon
kommer att trivas med oss och i Förbundsstyrelsen.
§ 43 SGA-rundan
FR: Stockholms BFs mästartävling kommer i år att arrangeras av Botkyrka MK
lördagen den 29 juni.
Säsongen har nu satt igång och ett antal tävlingar kommer under året att köras i
distriktet.
KA: Årets DM-tävlingar kommer att köras på Järfällabana med undantag av en stycken
som förläggs utanför distriktet.
Enligt de nya bestämmelserna får samkörning av klasser inte göras. Inte bra då det blir
för få deltagare i vissa klasser. Vidare får man inte ens träna med ”gamla” grejor.
RY: Förarmöte 21 mars i Botkyrka MKs Hacksjön. 30 tal intresserade närvarande
och som även deltog i diskussionerna.
Rally Gotland 26-27 april hade rekordstort deltagande från Stockholm. 46 anmälda
ekipage så intresset var verkligen stort. Bäst lyckades Fredrik Dannevall från Värmdö
som kom på tredje plats totalt. Sensationellt kom C-föraren Kim Koivio från
Stockholms BK på fjärde plats totalt. Han tog alltså endast stryk av tre A-förare i det
stora startfältet. Snyggt jobbat!
Lördagen 25 maj körs deltävling 3 i Sprintcupen i MK Rimos regi. Lördagen 2 juni
Fortsätter Sprintcupen med deltävling 4 uppe i Films kyrkby, Rally DM fighten som
har vilat sedan Gotlandsrallyt fortsätter den 8 juni med Bresontrofén i Rasbo.
Deltävling 5 i Sprintcupen går av stapeln 15 juni på Rosersbergs övningsfält med
SMK Märsta som arrangör.
DR: Tävling körs i Tierp till helgen. Rodn Kustom Racing Club kommer bl a att arrangera
5-dagars tävling på Kjula. Vi håller tummarna att vädret blir bra och inte som förra
sommarens regnperiod.
Nytt utbildningsmaterial bör tas fram som är lika för alla.
SFI-besiktningarna ska vara enligt FIAs bestämmelser.
Ungdom: Andreas och Jonna meddelade att de båda deltagit i Rally Gotland. Jonna och
Andreas fortsätter under året med sitt tävlande. Andreas kommer bl a att köra Sverigeserien och DM.
Säkr: Kommer under året att vara med så mycket som möjligt på tävlingar och kontrollera
att säkerheten sköts enligt gällande regler.
RC: Strängnäs AMS har kört sin första tävling för året. Bra startfält och en bra tävling.
SMK Arboga kommer att köra 1:a deltävlingen i Svealandscupen.
CK: En SM-deltävling körs den 15 juni körs på Högsta. Den 16 juni körs en Sprint på
samma bana. Ett Juniorläger har anordnats med 12 deltagare och den yngsta 5 år.
En ny klass har tillkommit i år 45+, där alla klasse får delta.
Miljö: Funkar bra. ”Brevlådeklubbarna” är det svårt att få kontakt med. Bill skrivit en
skrivelse till Miljökommittén och ansökt om att få komma in på SBFs server.
Web: När hemsidan är klar för ”Idrottonline” kommer Bill att ha en kurskväll med samtliga
berörda i Stockholms BF.
Bil-O: Den 4 maj kördes en tävling i Grillby med 11 startande. Nästa tävling blir den 21
september i Strängnäs.
RA: Racingsäsongen har börjat. Porsche har kört en tävling.
Nytt är att man inte får träna med fler än 10 bilar samtidigt.
Kenta deltagit i en domarkurs i Gävle som hölls av Mikael Carlsson. 3 st deltagare
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från Stockholm deltog.

§ 44 Rapporter och övrigt
- Jonna fick i uppdrag att från sin leverantör till nästa möte komma med förslag och
priser för kläder.
- Bill meddelade att han kommer att ha en funktionärskurs den 28.5 på Högsta.
Kursen är kostnadsfri.

§ 45 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 11 juni och då hemma hos Kenta
Lundmark.

§ 46 Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga som slutit upp på mötet och önskade alla de som vi
inte kommer att träffa på en tag en trevlig sommar.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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