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PROTOKOLL 2016-06 fört vid
Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos Fredrik Wakman i
Häggeby,
tisdagen den 9 augusti 2016.
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§ 58

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, kl. 19.30.
Mötet inleddes med ett telefonmöte med Mattias Östholm, se § 62.

§ 59

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes.

§ 60

Protokollsjustering
Protokoll 2016 nr 05 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 61

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna och redogjorde för siffrorna i
Balansrapporten och Resultatrapporten.
Läget följer budget.
SDF-stödet har inte inkommit. HK kollar med SIF.
(Efter mötet: SIF meddelar att SDF–stödet kommer att utbetalas V33.)
Årsrapport till SBF: Bara 18 har lämnat, 18 återstår (50%) sista dag att lämna in
31/8! HKu skickar en sista påminnelse.

§ 62

Ny SGA-KA
Mattias Östholm var inbjuden via telefonmöte till dagens möte.
FWa ringde upp Mattias vid mötet:
Mötet diskuterade med Mattias om förutsättningar och hans ambitioner…
Hur tycker du att en SGA ska jobba?
Vision att SGA är förlängd arm mellan förare - SDF – SBF.
Har själv kört kart och har funk licens sedan 20 år.
Kommer från Skellefteå.
Mötet beslutade att tillsätta Mattias till ny SGA-KA.
Länkning av e-post ombesörjes av JLö, adresslistan och hemsidan uppdateras av
HKu.

§ 63

SGA-Nya Tävlingsformer
FWa har kontaktat Håkan Eriksson för att informera om att vi vill byta ut honom.
Orsak är att vi tycker att nya tävlingsformer är viktigt och att han inte har
möjlighet att engagera sig. Eriksson är härmed entledigad, SGA f.n. Vakant.
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§ 64

Tillståndshantering för arrangemang utanför distriktet
(Se även 2016-05 § 55c)
Utdrag ur G 5.1:
Om tävlingen genomförs i annat SDF, har tillståndsgivande SDF informationsplikt till det
SDF där tävlingen genomförs. Är tävling dessutom "extra" eller "flyttad" ska det SDF där
tävlingen genomförs ge sitt tillstånd innan tävlingstillstånd utfärdas.

Numera går även information gällande sökta och godkännda tävlingar via utskick från
LoTS ett meddelande till bl.a. till det SDF där berörd bana/anläggning ligger.
Diskussion om vilka olika problem som kan föreligga.
Det är inte alltid möjligt att vid tillfället för ansökan att veta var tävlingen kommer att
äga rum.
Tolkning av vad som menas med ”ge sitt tillstånd” behöver göras.
Det är ett storstadsproblem då vi inte har ”några” arenor att tävla på i distriktet.
FWa kontaktar kansliet om sakfrågan vad som gäller Företrädesregler för
Lokaltävling/Lokaltävling utan publik.
§ 65

Besök Krutkuppen (Järfälla IF)
(Se 2016-05 § 55d)
Järfälla IF har nu kraftigt utökat sin verksamhet inom Uthållighet och även Racing.
Styrelsen har bedömt att det behövs ett besök på ett arrangemang för att på plats
iakttaga och studera hur arrangemanget följer gällande regler.
F.n. finns ett 15’tal tävlingar ansökt under året.
Mötet beslutade att
FWa besöker UT-44 (utdrag ur LoTS):
UT-44 2016-08-27 Uthållighet/Lokal ? /Tiksta Uppland
Alla (FWa, JPe och HKu) som kan kommer till UT-49 för en uppföljning.
Krutkuppen
Uppland
Roslagscuppen/Ticksta
Vi måste ta hand om Hasses engagemang för att skapa tävlingstillfällen…
http://www.krutcupen.se/krutcupen-10604803
UT-49

§ 66

2016-09-25

Uthållighet/Lokal

Skrivelser
a) (NNBF) Tillståndshantering
(Se 2016-05 § 55c) NNBF’s styrelse har lämnat en skrivelse gällande hantering av
tillstånd från Järfälla IF på en anläggning inom NNBF. Se § 64.
FWa besvarar NNBF’s skrivelse.
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§ 67
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF SDF-Dialog; -; SIF Föreningsdialog -; SIF Nyhetsbrev Juni; SBF Nyhetsbrev juni 2016.
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Gotlands BF är f.n. ordf, i DOG.
FWa rapporterade från mötet den 25 juni.
Det har inte varit något ytterligare möte.
b) Hemsidan
Bill har jobbat med hemsidan, den börjar nu bli ”klar”,
alla ombedes gå igenom och lämna synpunkter till kommande möte.
Vi bör även se över våra fotografier. Berörda skickar ev. nya bilder till
Bill (hemsidan)/JLö (legitimationer).
c) (Järfälla MK) Uppsagda från Järfälla banan
Järfälla MK behöver hjälp av oss. De förlorar med all sannolikhet banan,
arrendet går ut 2016-12-31.
FWa har kontaktet SBF/Tomas Jansson och Stockholmsidrotten om vi på något
sätt kan hjälpa till med att skapa ersättningsanläggning till Järfälla banan.
FWa meddelar Järfälla MK om ett möte med SIF och SBF.
§ 68

Nästa möte

(#07) 13 september med SGA, Plats: Bosön.
HKu har gjort en förhandsbokning…
(#08) 11 oktober hos FWa på Nissan Akalla (Esbogatan 12).
§ 69

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.15.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

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