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§ 49

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, kl. 13.10.
Mötet föreslog att hedersordf. Janne Hallerstedt, skulle leda detta möte, FWa justerar.
Mötet genomfördes på Kjula Dragstrip där Rod’n Kustom Racing Club genomför en
tävling och StBF har med en bussresa bjudit in ungdomar som kommer att få se
tävlingen samt av bl.a. Johan Granqvist, (SGA-DR) få lite information om sporten.

§ 50

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes.

§ 51

Protokollsjustering
Protokoll 2016 nr 04 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 52

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Ekonomiska läget följer budget.
SDF bidraget har inte kommit än.
Det återstår fortfarande att svara på enkäten från SIF.
FWa har svarat.
Avgifter till StBF:
Några få klubbar återstår.
Avgifter/Rapporter till SBF (enligt rapport från SBF 9/6):
Avgift: 24 klubbar (66%) har betalt, 12 klubbar (33%) har fått faktura via
mail/brev, sista dagen att betala 1/7.
Årsrapport: Bara 9 har lämnat, 27 återstår (75%) sista dag att lämna in 31/8!
HKu skickar påminnelse till klubbarna nu + i augusti (för Årsrapporten).

§ 53

Kjularesan
Det blev tillslut 10 ungdomar som tillsammas med styrelsen och ytterligare några
SGA följde med bussen till Kjula Dragstrip. (Se även § 49.)
Vi välkomnades med fika och sedermera en trevlig lunch.
Styrelsen fick tillfälle att genomföra dagens styrelsemöte och alla var med på en
rundvandring på området. Ett stort tack till Rod’n Kustom Racing Club genom
Johan Granqvist & Eva Larsson.
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§ 54

Skrivelser
a) (Pernilla Rosander) Öppet brev gällande Dragracing
(Se 2016-04 § 44a) SBF har begärt kommenterer från säkerhetskommittén till den
20/6.
b) (SBF) Idrottslyftet
Nytt för 2016 och Idrottslyftet, är att Distrikten har möjlighet att söka
Idrottslyftsmedel för samordnade insatser i sitt distrikt.
Läs mera i det som gick ut som information från SIF i Januari.
Beslut: Vi måste aktivera SGA att aktivt locka ungdomar till sina sporter.
c) (SBF) Utbildningsdag i LoTS
SBF bjuder in till kurs för tillståndsgivare i LoTS.
Lördagen den 18 juni på Arlanda. HKu anmäler sig, SBF står för konstaderna.

§ 55
Rapporter och övrigt
Allmänt: SIF Föreningsdialog
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Det har inte varit något möte sedan sist. Ordförandeskapet ligger f.n. hos Gotlands
BF.
FWa har på uppmaning bjudit in till ett möte kommande söndag, 12 juni, gällande
kommentarer från ”pressen”.
b) (SIF/RF) IdrottOnline
SIF SDF-Dialog; ”Vi visar hur ni kan få ut mest av nya IdrottOnline”
Under V23 har RF uppdaterat IdrottOnline med Episerver version 2013.
De största förändringarna är bl.a. hantering av hemsidorna.
HKu har skickat vidare informationen till JLö samt Bill, WEB-ansv.
Bill har anmält sig.
c) (LoTS) Tävlingsansökan från KAK
Det har diskuterats bl.a. i FS protokoll vad som gäller för ansökningar av tävlingar
i som anordnas utanför arrangörens distrikt.
Ärendet gäller:
Tillstånd LotS RY-180:
C) Rikstävling (SBF-tillstånd), 3. B-besiktning (Vid Rallytävling) 2016-06-29 till
2016-07-02 har inkommit från KAK Motorsport (Ö).
Tillstånd LoTS RE-1:
D) Distriktstävling (Distriktstillstånd) 2016-06-29 till 2016-07-02 har inkommit
från KAK Motorsport (Ö). Denna har även tagits över av SBF.
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JLö: KAK sökte tidigt om en nationell tävling (datum).
Tävlingen blev senare RM för historiska bilar och blev en tävling som SBF
lämnar tillstånd till.
Vid kommande möte behöver vi gå igenom processen för tillståndsgivning där
tävlingen äger rum utanför vårat distrikt.
d) Övrigt FWa, JLö, KLu, JPe, JHa
FWa: Har publicerat ordföranden har ordet Maj 2016.
FWa har fått förfrågan från UBF vill träffa StBF’s styrelse och diskutera.
Beslut:
Vi behöver planera att åka och besöka vid en tävling i Krutkuppen för att kontrollera
efterlevnad av berörda regler.
Detta bör ske inom kort.
F.n. finns ingen lämplig tävling att besöka.
Planering genomförs när ansökan för höstens tävlingar inkommit.
Kommunikation (gäller i synnerhet till ungdomar):
Hur ska vi nå ut med våra budskap till klubbar/medlemmar?
Är Hemsidan rätt forum. Instagram/Snapschat är ungdomens media i dag.
Vi använder även StBF’s Facebook konto.
Ärendet behöver diskuteras mera, bordlägges till ett senare tillfälle.
En allmän diskussion om hur utskotten fungerar.
JLö:
Problem med tillstånd för Krutkuppen vid tävlingar i distrikt utanför distriktet
(se även § 55c).
Från 2016-04 § 46e
JLö
StBF behöver någon som vill åta sig att bli banbesiktigare (förhoppningsvis även
tillika ny SGA Nya tävlingsformer) inom ramen för gällande regelverk.
JLö har en tänkbar kandidat, JLö kontaktar.
Har inte hänt något än.
KLu:
Var i Arboga för att titta på Götalands-/Svelandskuppen.
Det är dåligt med ungdomar.
Utskottet tycker att det fungerar.
Det behövs en enkel, billig klass som insteg.
JPe:
Tror och hoppas på det nya utskottet (Rally).
Det planeras en ”sportgrensriksdag” i samband med kommande SGA möte, datum
bestämt till den 26 november.
Den här resan var lyckad och vi lyckades uppmärksammas av speakern.
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JHa:
Vem arbetar utskotten åt?
Utskotten utses av FS, vilka konkreta direktiv har Utskotten för att driva sin
sportgrensverksamhet?
Borde inte utskotten kunna besluta om sina egna sportgrensregler.
JHa berättade om sina känslor för motorsport och hur han känner för att vara med
oss här idag.
§ 56

Nästa möte

(#06) 9 augusti hos Fredrik i nya bostaden i Bålsta.
(#07) 13 september med SGA, Plats: Bosön?
HKu kollar med Magnus Lampert på SBF.
§ 57

Mötets avslutande
Janne Hallerstedt tackade samtliga för att de kommit till dagens möte och
avslutade därefter mötet kl. 15.30.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
Hemsida: www.stockholmsbf.org
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