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Stockholms Bilsportförbund
§ 70

Mötets öppnande
T.f. Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte tillsammans med alla
SGA, kl. 18:25. Tyvärr hade det blivit problem med datum för detta möte som
först utlysts till onsd 10/9, men då sedermara varken JPe eller KLu kunde närvara
och därmed styrelsen inte vara beslutsmässig, flyttades mötet till den 9/9, och det
kommer att bli en eventdag den 10/9 på Järfällabanan. Se § 79!

§ 71

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes med några små justeringar.

§ 72

Protokollsjustering
Protokoll 2014 nr 06 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 73

Ekonomin
JLö var ej närvarande men har lämnat följande rapport:
SIF bidrag har nu kommit efter att f.d. ordf Janne H pratat med SIF.
Ej betalda avgifter, se även §75 a).
Ekonomin är fortfarande ett bekymmer.
Södertörns BoK önskar få tillstånds avg. halverad från en tidigare tävling, se § 79.
Har anmält sig till utb. för IdrottOnline.
Klubbar som inte betalt förseningsavgift och/eller lämnat årsrapport till SBF:
08 Karting; ARo kontaktar;
Järfälla If, har bytt distrikt;
Kocktorp MK: ARo kontaktar;
Lazzat MK;
Nollåtta MK: KLu kontaktar;
PCS Racing;
Värmdö: JLö kontaktar; och
Vårdkasen: ARo kontaktar.
JLö kollar läget med avg. till StBF, HKu frågar JLö, distriktet saknar dessutom
medlemsavgifter från ett antal klubbar, trots påminnelser.

§ 74

Stockholms BF Hemsida
JPe + KLu. Skapar en text till 1:a sidan.
(Uppdatera förtroendevalda på Bilsport online!)
Kolla adress och tel på SGA (http://www.stockholmsbf.org/sga.html ) resp.
Sportgrens listor.

§ 75

Inför konferensen den 15 november
ACr har bokat RF’s museum på Djurgården/Gärdet, Djurgårdsbrunnsvägen 26.
ACr återkommer med förslag på förtäring.
Vi diskuterade vad dagen ska innehålla. (Budget…)
SGA förbereder sina budgetar.
JLö planerarbudget för styrelsen.

StBF Protokoll 2014-07.docx

Sidan 2 av 6

Stockholms Bilsportförbund
Tänkbara Programpunkter:
Andreas E: RallyX
Hasse Thorszelius: RY
Jonna: Ungdomssatsningen
Vid nästa möte behöver vi göra upp en preliminär dagordning.
§ 76

Skrivelser
a) (SBF) Info från SBF ej betalda avgifter och rapporter
SBF har meddelat status per augusti, då var det 4 klubbar, (ej heller årsrapport)
som inte erlagt alla avgifter samt 8 som inte lämnat årsrapport, senast 30/9 måste
ovanstående vara reglerat om klubbarna ska få rösträtt eller ej, se även § 73!
b) (L Edvall) SIF hearing ”Bygg i kapp! Bygg i takt”
Lasse skickat länkar från en hearing:
http://www.idrottensaffarer.se/arena/2014/08/stockholmsidrotten-grilladepolitikerna
http://www.rf.se/templates/BoxPage.aspx?id=49635
Är det något vi ska fördjupa oss i?
Vi har tagit del, men har f.n. inga resurser att arbeta med detta. Gällande
anläggningar se även §78b).
c) (SIF) Inbjudan SGA Träff Offroad 11-12/10 2014
SBF/OR utskottet bjuder in SGA OR!
Vi har ingen SGA i OR f.n. HKu meddelar OR Utskottet.
d) (SBF) MY Sports
HKu skickar länk till alla SGA.

§ 77

SGA-rundan
Bil-O: Den 4/10 i Strängnäs, SM i Mönsterås har genomförts nästa kommande
vecka. I SM-veckan i vinter kommer man att köra Bil-O sprint, en ny gren.
Södertörns BoK anhåller om reducerad tillståndsavgift för tävlingen den 10/5 då
det bara blev 9 deltagare. (Snitt på SM 22 st, MSO 15 st.).
CK: Tävling juni på Högsta gick bra, många förare.
Resultat från senaste tävlingar verkar svårt att få tag i. Antalet utövare ökar.
Haninge MK stor inom CK. Mycket träning och det finns många intresserade
juniorer.
DR: Ej närv. Se LOl’s rapport, §78b).
FR:. (Inkl. FWa) Botkyrka MK där FWa presenterade sig (förarmöte!), MK
Speed och Haninge MK har kört tävlingar alla 2 dgr. Många deltagare men tyvärr
även många olyckor.
MK Speed måste bygga om en hel del innan de får tävla igen, man har dessutom
problem med tävlingsledare.
Inbjudan till Stockholmsmästeren 4 oktober. Kommer inom kort.
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Vi behöver aktivt jaga funktionärer!
Teknik: Inget!
KA: Frånvarande, lämnat rapport se nedan:
Det finns inte så mycket nyheter från karting anat än att deltagandet under
sommaren har varit en aning lägre än tidigare år, dock har vissa klasser ökat igen.
När det gäller utbildning så har det även här varit ett lägre intresse.
Tyvärr lyckades vi inte få ihop utställare till idrottens dag i söndags, mycket
tråkigt, men det visar lite på att det inte finns intresse ens från klubbarna att locka
medlemmar. (Vi fick inbjudan en aning sent, men ändå, ingen är intresserad av att
jobba gratis och det genomsyrar hela vår sport just nu i stockholmregionen.)
OR: Vakant.
RA: Ej närv.
RB: Vakant.
RC/Backe: 20 augusti Svealandskuppen ny TL på Högsta, litet antal tävlande.
KLu rapporterade från tävlingen på Solvalla STCC/RallyX. Bra för motorsporten.
Backe: RY Kommande: 13/9 ÖÖSC i Vallentuna, 21/9 MMK på Mälaröarna.
DM: Rally Norduppland, planerad bana: Vendel/Örby hus, DM fortsätter sedan i
Örebro och Skänninge. Kommande förarmöte i Vallentuna den 30 oktober
Prisutdelning den 29 november.
Har varit: BSv berättade lite vad som hänt sedan sist:
Rasbo 24 maj med ”ungdomsfunktionärerna” som hade hand om SS start.
Tittade på MSR samt Slottssprinten, som Kjell Sandberg vann!
SM i Hässleholm, JPe domare.
Almunge Classic, JPe + HKu var domare.
Delt. 2 i ÖÖSC i Rimbo (med en alvarlig person skada!)
Rasbo MK’s deltävling i ÖÖSC flyttad till 11 okt. p.g.a. allt regnande i Uppland.
SÄK: Var på Haninges tidigare tävling hittade bl.a. en förare med en icke
godkänd overall. Var även på Solvalla vid STCC tävlingen och noterade
konstigheter i säkerheten, öppning ut från banan som bedömdes som farlig för
vissa bilar.
BSv: Rapporterade från RY-SM i Linköping där det visade sig att brandsläckare
var undermåliga m.a.p. innehåll och kontroll.
Miljö: Ska på SBF Utbildning/konferens. Hantering av SBF’s miljö certifikat
mm.
KSv: Miljö och Hälsa i Haninge var på Högsta en hel dag, utan att hitta något att
anmärka på, Bra!
JPe: Miljöstation, behövs det?. Bill: Nej, formellt inte.
FWa: Storlek på uppsamlingskärl, finns inga volym krav?
(olika krav i olika sportgrenar).
Ungdom: JBr ej närv. ABr: De som gick funktionärsutbildning i våras kommer
att agera funktionärer i MMK s tävling den 21 sept.
Web: Text på hemsidan. Behöver material från SGA.
StBF Protokoll 2014-07.docx

Sidan 4 av 6

Stockholms Bilsportförbund
Valberedningen: KSv: Inget speciellt, mycket nu, började redan till senaste
årsmötet.
KSv uppmanar alla i styrelsen/SGA om förslag på tänkbara kandidater till ny SDF
ordf.
§ 78

Rapporter och övrigt
a) Från senaste DOG mötet
Inget notat föreligger. JPe rapporterade från DOG mötet i söndags, 1:a som t.f. ordf i
SDF’et.
Göteborg + Västra BF var inte med.
Se även §78c.
Valberedning diskuterades.
Kansliets sommarstängning, många hade problem med licenser mm då kansliet var stängt
i 2 veckor. Diskuterades om det går att bemanna under sommaren via någon som t.ex. kan
jobba hemifrån.
Bestämmelser gällande Fair Race planeras att införas i G 15 så att det går att formellt bli
bestraffad om man bryter mot dessa.
Utbildning i framtiden…

b) (Lelle)Anläggningsforum 20 augusti
Enligt tidigare beslut har Lelle Olsson deltagit i mötet den 20/8.
JPe lämnade ordet till LOl som presenterade sig och sin bakgrund inom DR och speciellt
anläggningar.
Det var Stockholms stad som hade bjudit in via Stockholms Idrotten (SIF).
Vi kan använda Stockholms stad för att framföra våra synpunkter.
Ca 20 olika förbund var representerade vid forumet.
Det finns för få fotboll/ishallar för ungdomsverksamheten.
Ungdom = <22 år, det kommer att komma via stadsarkitekten att man ska planera
idrottsanläggningar när man planerar/bostadsområden.
LOl skickar länkar till HKu som skickar vidare till alla berörda.
LOl uppmanar att gå ihop med tänkbara ”släktingar (bil/båt/MC mm (fotorientering))” med
liknande behov som sedan kan bearbeta kranskommunerna.
Inventera i kommunen vilka grenar som finns.
KLu: Frågade om LOl kan tänka sig att hjälpa till med detta ärende? LOl kan stötta i alla fall för
att komma igång. LOl lämnade 20.15.
Rapport DR: Rörigt på EM nivå, ingen ordning alls.
Framtiden för Tierp Arena, blir antagligen få event men ”bra”.

c) (JPe) Distriktsindelningen i framtiden
JPe rapporterade från telefonmötet som var den 31 augusti.
Sö/Vä, Gtd, StBF och Uppland mötet leddes av Erik Walqvist Sö/Vä.
JP: Gemensamt Kansli. …
Utbildningar…
Gotland: Ordf. för samanslagning? Resten emot.
Uppland: En suverän lösning.
Sö/Vä: Tyst …
JP, Var kommer iden ifrån?
Togs upp på tidigare DOG möte…
StBF + Gotland emot.
Fortsättningsvis 1 möte i mån i DOG-gruppen.
Kommande möte 8-9 nov en helg med DOG + FS.
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d) (SBF) Bilsportgalan tillbaka i Stockholm
I slutet av januari blir det stor motorhelg i Stockholm STHLM MOTOR WKND
arrangeras på Stockholmsmässan med mässorna ”Stockholm Lifestyle Motorshow”,
”MC-mässan” samt ”Bilar som jobbar”. Mässorna pågår 22-25 januari 2015 och på
lördagskvällen den 24 januari är Bilsportgalan tillbaka i Victoriahallen. Ska vi deltaga?
Ärendet bordläges till vi får mer information.
e) (KLu) Övrigt
KLu berättade om idrottensdag i Hagaparken där StBF klubbar hade ställt upp
med aktiviteter.
Mycket folk hela tiden. En bra eventdag alltså.
§ 79

Övriga frågor
Hur blir det med Gokart i morgon.
Blir för få, vi måste ställa in, men planerar ett nytt tillfälle kommande vår.
Styrelsen beslutade att Södertörns BoK kommer att få reducerad avgift vid
kommande tävling som kompensation för höga kostander p.g.a. få startande vid
tävlingen den 10/5.

§ 80

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 7 oktober. Plats: Hos JLö.
Nästa möte med SGA den 15 november, konferens planeras på Riksidrottsmuseet på
Djurgården.

§ 81

Mötets avslutande
Styrelsemötet klart 19:30. (§ 70 - § 76 + § 78)
Efter det fortsatte mötet med SGA m.fl. JPe hälsade alla välkomna som T.f. ordf.
och meddelade att nu är KLu v.ordf och vi har valt in ACr som adj. ledamot.
KLu hade anskaffat utmärkta smörgåstårtor till dagens möte.
Möte med SGA: JPe gick igenom vad styrelsen har behandlat.
Mötet med SGA avslutades kl. 21.50.
Mötesordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och
avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
StBF Protokoll 2014-07.docx

Jöran Pettersson
T.f. Ordförande – Stockholms BF

Org.nr: 802011-1970
Plusgiro: 85 69 80-8
Sidan 6 av 6

