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§ 15

Mötets öppnande
Då Ordf. ej kunde närvara hälsade V. Ordföranden alla välkomna till årets första
möte tillsammans med alla SGA, kl. 18.15.
Under mötet fick vi meddelande om att vår Hederssekreterare Anne-Catherine
Rosén avlidit idag (8 mars.). Vi hade en tyst minut med alla SGA.
Vi publicerar snarast informationen på hemsidan.

§ 16

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes med ett tillägg, ny § 19.

§ 17

Protokollsjustering
Protokoll 2015 nr 11 genomlästes och lades till handlingarna.
Protokoll 2016 nr 01 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 18

Ekonomin
A. Kassören presenterade månadssiffrorna och man konstaterade att det inte ännu
skett mycket, vi följer budget.
B. Tillståndsavgifter 2016.
Kassören presenterade uppdaterade tillståndsavgifter för 2016.
Mötet diskuterade och beslutade att CK ändras till samma avgift som KA. UT utgår.
Mötet fastställde sedan förslaget. JLö publicerar på Hemsidan. (Blanketter/Ekonomi)

§ 19

Kjula resan
Vi har tidigare beslutat att besöka Kjula den 11 juni på Rod n Kustom Racing
Club tävling på Kjula Flygfält.
Bokning av buss: JLö prel. bokar, och kollar alt. för bussstorlek.
Vid diskussion med JGr fastslog vi att nedanstående tidplan är realistisk samt att
han ordnar ett utrymme där vi kan genomföra ett styrelsemöte (utan SGA).
Var ska bussen utgå ifrån? Kungens Kurva, IKEA? ICA Kvantum?
Hur många? Ca 30 pers.
Tidplan:
Bussen avgår, 08:00;
Kafferrast, (Strängnäs/Läggesta) 9:00;
Framme, ca.10
Hemresa, senast 16:00.
Hemma ca 18:00
Marknadsföring på hemsidan/till klubbarna. LUNCH ingår.
Resan vänder sig till: Ungdomar under ca. 30 år (vid behov inkl.
målsman/handledare). Samt styrelse + SGA.
Förutsättningar: Först till kvarn + medlem i en Stockholmsklubb.
Fortsatt planering vid nästa möte.
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§ 20

Skrivelser
a) (SBF) Valberedningsträff
SBF’s valberedning har bjudit in distriktens Valberedningar till träff den 19 mars på
Arlanda.
Inbjudan har även gått till valberedningens ordf.
Valberedningens rep. kan inte deltaga, StBF har ingen att skicka.
(Efter mötet visade det sig att Rolf Andersson, led. i valberedningen, kunde närvara.)
b) (SIF) Anläggningsstöd
Huvudsyfte
Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor och nya idrottsmiljöer som
genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar.
HKu vidarebefordrar till klubbarna.
c) (SBF) Barn & Unga inom Svensk Bilsport
Meddelande från SBF, Eva Nyman gällande:
I Vision 2020, har vi i Svensk bilsport processat fram ett antal fokusområden:
Organisation, Marknad och kommunikation, Miljö, Tävling, Elit, Bredd.
Utifrån dessa och i syfte att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer
att idrotta inom Svensk bilsport, kommer vi att få möjlighet att genomföra utvecklingsinsatser
med medel från Idrottslyftet.
För att veta vilka insatser vi ska satsa på, vill vi börja med att fråga er i distrikten vilka riktade
aktiviteter som idag pågår för barn och unga 7-25 år inom de olika föreningarna i ert distrikt.
Resultatet av enkäten kommer att presenteras vid förbundsårsmötet.

Vi känner inte till några speciella aktiviteter (Haninge MK håller dock på med
aktiviteter för med inriktning på CK på Högsta). HKu svarar på enkäten.
d) (SBF) Bilsporttränare
Nya konceptet Bilsporttränare har avstamp i Växjö den 5-6 mars, nästa stopp blir
i Örebro den 12-13 mars.
Till Örebro går anmälningstiden ut den 4 mars, nästa möjlighet efter Örebro, blir
det i Umeå den 2-3 april.
All info finns på http://sbf.se/UtbildUtveck/Bilsporttranare/
Bordlägges, under utredning.
e)

(RF) Enkät om LOK-Stödsansökan HT2015

RF:s LOK-stödsgrupp vill alltid göra sitt bästa för föreningarna. De hoppas att vi fått ett bra
bemötande och att LOK-stödsansökan och eventuella ärenden hanterats snabbt och korrekt.
För att utvärdera och samtidigt få in eventuella synpunkter är vi därför tacksamma om du vill ta
dig tid att fylla i denna enkät, vilket tar cirka 5 minuter. Din identitet kommer att vara dold.

Detta är en enkät för klubbarna, HKu skickar till klubbarna för info.
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§ 21

StBF Årsmöte 2016-02-16/SBF Förbundsrådsmöte 2016-04-17
A. StBF årsmöte …
JPe redogjorde för vad som hände.
Alla tycker att det var ett bra möte, lätt att hitta till/parkera.
B. SBF Förbundsårsmöte
Resa/Anmälan Vi samlas på Arlanda på fredag kväll kl. 20.00!
Vem fixar anmälan? HKu kollar med SBF och anmäler i förekommande fall.
HKu Anmäler suppleant (JGr) HKu skickar inbjudan till JGr.
JPe redogjorde för några punkter som kommer att behandlas.

§ 22

SGA-rundan
Rapportmallen som tidigare skickats ut ska besvaras av alla SGA.
Ett utskick med uppmaning om synpunkter på SGA och SBF’s vision 2020 har skickats ut
från FWa och ska diskuteras, ska även besvaras skriftligen av alla SGA vid möte #04, 10
maj.
Bordlägges till kommande möte.
JPe redovisade hur bemanningen ser ut efter konstituerande mötet.
Som säkerhetsrådgivare poängterade JPe att alla ska rapportera olycka (med ambulans) till
honom.
Bil-O: Vakant.
CK: Ingen rapport: Håller på att planera …
Fungerar bra, även MK Speed har tävlande... det kommer mer intresserade.
BSö har mycket att göra med Miljö, och Hemsidan. Vi söker efter en ny SGA.
DR: Lämnat rapport: Nu tar Johan över som SGA.
En Tekniker B kurs genomfördes 21/1 i Bro. Funk + lic utb planeras, samt
kommer att deltaga på ELMIA.
Enkla: Ej nrv.
FR: Ingen rapport:
Teknik: Ett teknikermöte 9 februari med 5 tekniker som diskuterade problem.
SGA träff nu till helgen 12-13 mars, tävlingssäsongen har inte börjat.
KA: Vakant.
OR: Vakant.
RA: Ingen rapport: SLC (Skoghag) har lagt ner. Annars fortsätter verksamheten,
säsongen har inte startat än, börjar 9 april på Mantorp.
Tillstånd: Numera ska tävlingsrapporten rapportereas i LoTS och inte skickas
med post.
Tillståndsavgifter justerade, se § 18.
RB: Ingen rapport: Om två veckor blir det uppehåll innan somarsäsongen börjar
om ca 2 månader. Det ser ”bra” ut i Stockholm.
RB funderar på att bilda ett eget förbund.
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RC: Ingen rapport: Lugnt, säsongen har inte börjat än.
RY:
Ett SM-Sprint guld till Stockholm via Kjell Sandberg i Umeå.
Vi var på RY-SM i Gävle, HKu och JPe var domare.
DM#2 i Järbo 27/2 140 startande inledde årets DM serie.
ÖÖSC#1 i Östhammar 6/3, var trots allt snöväglag 70 startande. Björn Adolfsson
vann 4WD; Magnus Wallén vann 2WD; Fredrik Spångberg vann Grupp F/VOC.
Värmdö BK har en TUSS den 19 mars i Gustavsberg.
SGA-träff den 19-20 mars HKu + JPe deltager.
Förarmöte 31 mars i Botkyrka.
Kommande tävling i ÖÖSC den 16 april, vid Arlanda, Sigtuna RC.
Nästa RY-DM 22-23 april, på Gotland med funktionärer från Stockholms BF.
SÄK: Ingen rapport: JPe är numer Säk. rådgivare.
Resp. SGA svarar för säk i sin sportgren.
Då vi har en representant från säkerhetstjänsten närvarande i dag, Rikard
Johansson, passade han på att berätta lite om sina erfarenheter: Använd Incident
rapporten, den ska alla använda och den skickas bl.a. till rådgivaren i distriktet.
Rickard redogjorde lite för hanns synpunkter på bl.a. licenssystemet för
säkerhetsfunktionen.
Miljö: Ingen rapport: Fortfarande många klubbar som inte har ”grönt” ljus. Se
http://www.sbfmiljo.se/admin.php
Ungdom: Ej närvarande.
Web: Se § 23e.
§ 23
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: Nyhetsbrev och SDF Dialog, Distriktsstämman -Handlingar; SBF: -.
a) Begravning
Det har kommit till distriktets kännedom att Södertörns BoK’s ordförande tillika
SGA Bil-O Kurt Westberg, har gått bort. Begravning äger rum den 3 mars, JLö
närvarade. En tyst minut hölls vid årsmötet den 16 februari.
Distriktet kommer har satt in 500:- till Hjärt-Lungfonden www.hjart-lungfonden.se.
b) Rapport från senaste DOG mötet
Ordf. ej nrv. FWa har lämnat en resumé från mötet den 21 februari.
c) Fadderklubbar 2016
Vi ser över och fördelar klubbarna inom styrelsen, listan finna publicerad på
hemsidan. Uppdateras, kolla klubbar i IOL. Ny lista finns nu på hemsidan.
d) Telefonlista/Namn & adresser på Hemsidan
HKu uppdaterar och distribuerar.
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e) Hemsidan
BSö har börjat titta på ”nya” hemsidan,
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportf
orbund/.
Uppdatering av pågår, BSö demonstrerade, fortsättning följer…
f) Övrigt FWa, JPe, JLö, KLu
§ 24

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 12 april. Plats: Hos Håkan i Viksjö.
Kommande: 10 maj med alla SGA, Plats ännu inte bestämd!
Förslag på Högsta med grillning m.m. KLu kollar i kalendern på Högsta.

§ 25

Mötets avslutande
Styrelsemötet del 1 klart 19:30, (§ 15 - § 20 + § 23).
Efter det fortsatte mötet med SGA m.fl. JPe hälsade alla välkomna.
Mötet med SGA: JPe gick igenom vad styrelsen har behandlat. Därefter § 21 och § 22.
Mötet med SGA avslutades kl. 21.00.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
V. ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och
avslutade därefter mötet kl. 21:25.
Tack till KLu för att vi kunde ha dagens möte i hans nya lokal i Handen.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

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