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§ 15

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första möte tillsammans med alla
SGA, kl. 19.05.

§ 16

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes efter en liten justering

§ 17

Protokollsjustering
Protokoll 2014 nr 11 genomlästes, och lades till handlingarna
Protokoll 2014 nr 12 genomlästes, och lades till handlingarna
Protokoll 2015 nr 1 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 18

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att det inte
ännu skett så mycket utan att man följer budget.
Nollåtta MK samt Kocktorp MK har inte betalt sina avgifter till distriktet de
senaste 2 åren. Alla SGA får sina uppgifter innan § 22.

§ 19

Stockholms BF Hemsida
StBF hemsida på IdrottOnline (SBF  LOTS)
Distriktet har fått en ny hemsida:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportfor
bund/ Vi har f.n. kvar den gamla som den är (länk från IdrottOnline sidan finns!)
JLö håller på att administrera detta, han återkommer när strukturen är klar.

§ 20

Skrivelser
a) (SBF) VIP-Kort 2015
Uppdaterad lista ska lämnas till SBF, mötet analyserade gällande personer som
fått VIP-kort 2014. Listan uppdaterades och HKu skickar in till SBF.
b) (Johan Granqvist) Funktionärslicensansökan
Johan Granqvist ansöker om Funktionärslicens, Tävlingsledare A.
StBF tillstyrker. HKu vidarebefordrar till SBF.

§ 21

Stockholms BFs årsmöte 2015-02-17
StBF Mötet var bra. Protokoll utskickat för justering.
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§ 22

SBF Förbundsrådsmöte 2015-04-19
Resa/Anmälan, vi åker på fredag! ACr anmäler sig + JPe, HKu anmäler sig själv.
Vi samåker i möjligaste mål.
FWa har försökt att anmäla sig via Idrott Online det blev lite fel. Behöver justeras
via SBF.

§ 23

SGA-rundan
Bil-O: Det har inte hänt så mycket än. 1:a tävlingen i maj.
Tyvärr går det inte att genomföra något DM i år heller.
CK: Ej nrv. Har lämnat meddelande till KLu.
Under den gångna helgen hade vi ett improviserat SGA-möte utan Håkan Persson
(CK-utskottet!). Det var ett mycket lyckat möte tillsammans med förarföreningen.
Där gick vi igenom hur SGA arbetet fungerar idag och hur vi vill att det ska
fungera framöver. Tråkigt nog verkar Håkan inte vara intresserad av kontakt med
SGA:er eller deras synpunkter, förhoppningsvis kan det vara tidsbrist.
VBF har lämnat en skrivelse till SBF’s FS i ärendet daterat 2014-12-29.
Vi tog upp punkter som t.ex.:
 Varför vagnboken inte används för noteringar, samma fel tas muntligen upp
vid varje besiktning under säsongen?
 Varför grava fel släpps igenom vid besiktningen?
 Hur kan vi föra fram synpunkter och ställa frågor?
 Varför protokoll från utskottsmöten inte skickas in efter möten utan först vid
årets slut, vilket gör att de ofta är för sent att agera på innehållet?
DR: UAl har hittat en en ny kandidat till SGA väldigt aktiv som tävlingsledare
mm och brinner för Dragrace. Han heter Johan Granqvist (JGr). UAl’s tanke är att
de jobbar ihop under året och att JGr tar över i höst inför 2016.
Har haft SGA träff, ny utskotts ordf. börjar se bra ut. + en ungdom till utskottet
från Stockholm. (Studiebesök på Kjula sista helgen i maj!)
FR: Har inte dragit igång än Första tävling i maj
Teknik: AMå är utsedd som tekniskt ansvarig i FR-kommittén.
Återkommer efter SGA-träff kommande helg.
KA: Vakant.
OR: Vakant.
RA: Drar igång 11 april, börjar komma i gång med serierna.
Var på CL kurs, för SM-domarna i helgen som var.
SSK och övriga RA-arrangörer drar igång i maj.
RB: Första rapporten från KLi, han berättade lite om sig själv.
Började med att skaffa funktionärslicens…
Botkyrka MK, MHF Skarpnäck och Västerort RC har egna banor.
Vi fick en världsmästare i RB, som vi presenterade på årsmötet.
Utbildarkurs på Arlanda 11 april.
RC: Inget har hänt än, Isracing säsongen pågår i den mån det kommer att finnas is
att tävla på.
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RY Kommande: ÖÖSC i Uppland, Kommande RY DM är på Gotland den 1-2
maj. SGA möte på Arlanda kommande helg. Förarmöte den 26 mars.
Har varit: En tävling i Skutskär övriga har blivit inställt.
SÄK: Inget just nu. Ingen kontakt med JFr.
Miljö: Ej nrv. Har lämnat meddelande till KLu.
Det rullar på med certifieringar och som vanligt är det bara de klubbar som vill ha
tävlingstillstånd som är kontaktbara.
Vårens miljö-möte inställt p.g.a. att utskotten fått minskade anslag.
Verkar som miljön är viktig på offentliga dokument men inte i verkligheten för
Svensk Bilsport, hoppas inte det gäller för övriga policy dokument.
Ungdom: Ej nrv.
Web: Ej nrv. Har lämnat meddelande till KLu.
Här är vi påväg mot SBF och Riksidrotsförbundets direktiv.
Det fattas bara ett beslut för vår styrelse och vi kan vara ute på IdrottOnline (Se
även § 19!) .
JLö har tittat på detta och tycker att det är långsamt.
Funktionerna som vi behöver finns där, och med lite extra kunskap går det mesta
att ordna till som vi vill ha det.
§ 24

Rapporter och övrigt
a) Begravning
Det har kommit till distriktets kännedom att SSK’s hedersordförande Bosse
Pettersson, har gått bort. Begravning äger rum den 13 mars, ACr och JLö ev. FWa
kommer att närvara.
Distriktet kommer att sätta in 500:- till Njurfonden.
b) Fadderklubbar 2015
Vi ser över och delar klubbarna inom styrelsen, listan finns publicerad på
hemsidan.
c) Rapport från senaste DOG mötet (19/2)
Det blev den 22/2: GBG, Sö/Vä och Östergötland deltog inte.
Info från SBF’s valberedning:
SBF ordf. ställer upp 2015 men inte längre.
Man diskuterade även övriga ledamöter i FS.
Även diskussioner om RY-utskottet som inte fungerar bra nu.
d) Telefonlista/Namn & adresser på Hemsidan
HKu uppdaterar och distribuerar.
e) Mail från JLö
Janne har skickat en fråga till klubbarna om att få in uppgifter om vilka kurser de
licensierade funktionärerna har genomfört. Vilka domare & tävlingsledare som
finns i klubbarna. Frågan diskuterdes på mötet. Bordlägges till kommande möte.
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f) SGA Enkla Tävlingsformer
Från 2015#1: FWa kontaktar Hans Söderström för endiskussion om vad han har för avsikter.
F.n. finns Järfälla IF i StBF + Krutkuppen Roslagen Motorklubb reg. i UBF.
Bordlägges till kommande möte.
g) Järfälla MK
Blir av med sin bana, får inte förlängt arrendeavtal då det löper ut 2016-12-31.
Skriva brev… kan vi hjälpa till med något. FWa gör ett förslag på skrivning.
Bordlägges till kommande möte.
h) JPe behöver en skrivare
JPe har skaffat en dator och JPe behöver en skrivare.
Vi fixar det. HKu hjälper till med att anskaffa en lämplig Bläckstråleskrivare med
multifunktion.
§ 25

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 14 april. Plats: Hos HKu.
Kommande den 12 maj med alla SGA, Prel. MHF Skarpnäck! Ekstubben.
KLi kollar med MHF Skarpnäck om tillgänglighet.

§ 26

Mötets avslutande
Styrelsemötet del 1 klart 19:35, (§ 15 - § 22 + § 24).
Efter det fortsatte mötet med SGA m.fl. FWa hälsade alla välkomna som nybliven ordf.
Mötet med SGA: FWa gick igenom vad styrelsen har behandlat. Därefter § 23.
Mötet med SGA avslutades kl. 21.15.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 21:50.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
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