Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2017-12
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 9 januari 2018 i
Assistancekårens lokal i Älvsjö
industriområde, Konsumentvägen 12 och
2017-12B den 5 februari på
Restaurang Rosina, Sundbyberg
(§ 107, § 108 och § 110)

Senast sparad: 2018-02-19

.
Förhinder:

Befattning/SGA

Närvarande:

Befattning/SGA

Mattias Östholm (MÖs),
Vakant,
Vakant,
Vakant,
Vakant,
Kjell Svedin (KSv),
Rolf Andersson (RAn),
Sussanne Lönnmark (SLö),
Johan Granqvist (JGr),

KA
Bil-O
Nya Tävlingsformer
OR
Ung. kom, Ordf
Ordf. valberedningen
Led. valb.
Led. valb.
Led.valb.

Fredrik Wakman, (FWa)
Jöran Pettersson (JPe),
Janne Lönnmark (JLö),
Håkan Kujahn (HKu),
Kenta Lundmark (KLu),

Ordf.
V. ordf. + RY Kom. Ordf.
Kassör
Sekr + RY Kom.
Ledamot

Peter Seilck (PSe),
Ronnie Palmsäter (RPa),
Ricki Hillesjö (RHi),
Arne Mårtensson (AMå),
Kim Lindgren (KLi),
Bosse Svensson (BSv),
Erik Lycke (ELy),
Emil Appelqvist (EAp),
Bill Södermark (BSö),
Bengt Hedström (BHe),
Rickard Landholm (RLa),

CK
DR
FR
FR, Tekniker
RB
RY Kommittén
RA
RC/Backe
Miljö/WEB
Led. valb.
Kommande Ungdom kom.
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§ 103

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet tillsammans med alla SGA,
kl. 18:15 med styrelsen.
Möte med alla SGA började sedan kl. 19:45,
mötet avslutades med att styrelsen gick igenom övriga punkter på dagordningen.
Möte den 5 februari på Restaurang Rosina, Sundbyberg kl. 20:00:
Närvarande: FWa, JPe, JLö, KLu, HKu.
Se § 107 § 108 och § 110)

§ 104

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 105

Protokollsjustering
Protokoll 2017 nr 11 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 106

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna.
Kostnaderna skenar, vi måste se överutgifter för kurser, vid kurser på Arlanda bör
man kunna vara med på konferensen och sova hemma.
SGA måste försöka påverka arrangörena att genomföra sina sökta tävlingar.

§ 107

Distriktsårsmötet 20 februari 2018
A. (Vid mötet 2017-12A 9 januari)
Uppdatering Stadgar, p.g.a. ändrade datum för bl.a. inlämnande av motioner, ska
bifogas handlingarna delegaterna.
Mötet gick igenom ”Körplanen”.
Mötet beslutade att genomföra ett x-tra möte den 5 feb för att gå igenom
handlingar mm. inför årsmötet. Beslut bokföres i detta protokoll.
§ 107B Distriktsårsmötet 2018-02-20
Noteringar förda vid telefonmöte den 5 februari.
Förslag till stipendium:
De inkomna förslagen diskuterades enligt nedan:
Årets Ungdom:
Fanny Jacobson, Värmdö MK, f. 1996-02-29
Motivering: En ung tjej som kämpar för att etablera sig i Rallyvärlden.
När ekonomin tillåter så tävlar hon med sin VOC-rallybil, annars så sätter hon sig gärna i en
kartläsarstol, allt för att få hålla på med sitt älskade rallytävlande

Mötet beslutade att tilldela Fanny stipendium för Årets Ungdom.
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Årets Funktionär/Ledare: Jonas Lange KAK/Järfälla MK.
Motivering: För hans insatser i samband med processen hatt Järfälla MK ska få behålla sin
anläggning i Stäket (Kartingbanan).

Mötet beslutade att tilldela Jonas stipendium för Årets Ledare.
SBF har distribuerat Proposition samt Motioner för SDF’ens synpunkter:
Proposition från SBF:
#P1, SBF Stadgar Utdrag Kapitel 2, § 5 och kapitel 7 § 5.
StBF’s styrelse tillstyrker förslaget.
Proposition från StBF styrelse:
#P2, StBF Stadgar § 11 och § 14
(Justering av datum för att harmoniera med SBF Stadgar).
Resterande punkter på Körplanen gicks igenom.
§ 108

Skrivelser
a) (SBF Virtuell Bilsport)
Skrivelse från Eric Stranne. ”Jag sitter som ordförande i Svenska Bilsportförbundets utskott för Virtuell
Bilsport tillsammans med ytterligare två ledamöter, Felicia Grundtman och Dennis Steyvon.”
Med bl.a. nedanstående frågeställningar:
 Vill jobba närmare klubbar och vill veta vad vi kan göra
 Vi undrar nu som första steg vilka klubbar som redan har utrustning i exempelvis
klubbstuga/klubblokal i dagsläget; Vad ni har, i vilken utsträckning den används och i vilka
sammanhang.
 Hjälp med att ta fram vilken utrustning man skall köpa in
”Vi ser fram emot Era svar för att kunna hjälpa till och fortsätta Virtuell Bilsports framsteg i landet. Det går
jättebra att svara på detta mail med svar på frågorna, eller med frågor tillbaka från Er sida ifall sådana finns.”

Vi inför en SGA för Virtuell bilsport, FWa har en kandidat som han kontaktar.
HKu svarar Erik.
Noteringar förda vid möte den 5 februari,
Efter svar från Utskottet har dom meddelat att det inte är någon ambition att arbeta med
SGA, utan direkt med berörda klubbar/utövare. Vi sprider detta vid årsmötet.
Hanering av SGA Virtuell Bilsport bordlägges.
§ 108b – § 108f behandlades vid möte den 5/2!

b) (SIF) Kontaktperson
Stockholmsidroten har omorganiserat och bildat team för olika SDF och
Stockholmsklubbar, StBF har fått Jennifer Zetterberg som kontaktperson.
HKu svarar och föreslår att Jennifer kan komma på något lämpligt möte i vår.
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c) (SIF) SM-veckan 2022
SIF kallar till möte om SM-Veckan 2022 på Kansliet i Solna den 15 februari.
FWa anmäler sig.

d) (SBF) Nya Tävlingsformer
Utskottet för Nya Tävlingsformer har skickat en kallelse till SGA möte den 17/3.
KLu bevakar från styrelsen. HKu vidarebefordrar inbjudan.

e) (SBF) Drifting
Utskottet för Drifting har begärt uppgifter/information om SGA, Vagnboksutfärdare samt
klubbar som har Drifting på programmet.
Då vi f.n. inte har någon som har hand om drifting (planeras att ev.
SGA Nya Tävligsformer även ska kunna ta hand om drifting) har vi f.n. inget svar.
HKu svarar utskottet.
Ärendet bordlägges.

f) (SBF) Säkerhet
Säkerhetskommittén har skickat en fråga om hur/vad distriktet hanterar säkerhet på sin
hemsida. HKu svarar Säk.kom. vad de anser är som saknas och vad kommittén förväntar
sig.
§ 109

SGA-rundan
Med kallelsen till detta möte har en rapportmall skickats ut som ska besvaras av alla SGA.
Alla SGA ska se till att det finns fungerande utbildning (förar/funktionär) i distriktet eller
lämpligt distrikt i granndistrikten. Använd hemsidan för att lysa ut berörd utbildning.
Valberedningen: Tyvärr var bara BHe närvarande,
KSv var inte närvarande, HKu skickar info till honom (=protokoll 2017).
(KSv kontaktade HKu, hade inte fått kallelsen, troligen p.g.a. vårat problem med aliasadresser!)
Bil-O: Vakant.
CK: Lämnat rapport.
Bordlagt 2017#11 § 10e)
Mats Eriksson, Haninge MK har framfört att föreslå att CK borde stifta in ett DM.
Bordlägges, tas upp på nästa möte.
Peter tycker inte det aktuellt än då de flesta kommer från samma klubb.
Haninge MK har idag ett KM.
Färdigåkt för säsongen, det blir några Is-tävlingar i vinter med troligen inga
deltagare från distriktet.
NEZ-tävling på Högsta samt SM Finalen.
Tackat nej till utskottsdeltagande.
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DR: Lämnat rapport.
DR ”fyller” 50år 2018, Klula Dragway håller på med ett evenemang.
Reglerna SGA föreslog regeländringar men utskottet tog inte med det i reglerna
når man publicerade senaste utgåvan, Bl.a. möjlighet att bygga nya bilar.
Vi behöver agera mot SBF utskott m.a.p. nuvarande regler.
RPa kontaktar FWa.
Just nu ser det ”bra” ut med framtiden för Kjula.
Säsongen 2018 är planerad, 6 tävlingar varav 5 inom ramen för DR 50år.
FR: Ingen rapport.
Säsongen drar igång på våren tävlingskalender för 2018 finns på hemsidan.
Stockholmsmästaren fortsätter under 2018.
Uppdaterade regler under utarbetande. HKu uppdaterar hemsidan.
Ny avgift för bud på FR-bilar 8.000:-.
KA: Ej nrv. Lämnat rapport.
Övergripande problemet med Järfällabanan i Stäket, se även § 110b.
Säsongen 2018 planerad men avhängig hur det går med att vara kvar på banan i Stäket.
Nya: Vakant.
OR: Vakant.
RA:. Ingen rapport.
Det går bra, blir större startfält…
Eskilstuna (Gröndal) håller på att bygga en ny RA-bana.
Möte med utskottet, en medlem utbytt.
Det finns många aktörer som går runt/förbi SBF regler.
Finns f.n. en tillväxt för medlemmarna.
RB: Lämnat rapport.
Har ingen anläggning på vintern.
Det planeras för en tävling inomhus i vinter, Västerorts RC.
Pågår verksamhet i landet ned ”någon” som köper upp andra importörer…
Kommer av personliga skäl att ta time out ett tag.
RC: Ingen rapport.
Utskotet har bytt medlemmar.
Bearbetat nya reglerna lokalt hus distrikten.
Blir färre tävlingar 2018.
RY: Lämnat rapport.
Lyckad RY-DM prisutdelningsfest den 2 december på Restaurang Skafferiet i
Nacka, ca 70 middagsgäster.
Ligger lite lågt innan säsongen börjar, DM 10 februari i Sandviken och
ÖÖSC 11 februari i Östhammar.
Planerar för in ny enkel serie med enkla regler.
RY-kommittén var på prisutdelning i Märsta för ÖÖSC 2017 den 7/1.
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
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Miljö:
Miljökonferens i närtid, kan ej gå.
Ny bemanning i kommittén.
Kommer att vara borta under våren (Australien).
Ungdom: Vakant/under tillsättande.
PSe presenterade kommande medlem i Ungdom kom, Rickard Landholm, RLa,
Haninge MK.
Vi hälsar Rickard välkommen, FWa redogjorde lite över vad vi förväntar oss av en
SGA. HKu tar in personuppgifter och uppdaterar adresslistor/hemsidan.
Web: Kommer att titta på detta under våren!
§ 110 Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: Nyhetsbrev december; SBF: Nyhetsbrev ”God Jul” 2017.
a) Rapport från senaste DOG mötet
FWa.
Inget nytt. – Fortfarande aktuellt med att FS tillsätter en Kommitté för
distriktsindelningen.
Val till SBF: FWa skickar in vårat förslag på kandidater.
b) (Järfälla MK) Rapport från senaste möten
Fortfarande ekonomiska problem med arrendekostnader och att Sollentuna
Häradsallmänning som kräver en motpart i sina förhandlingar.
Mycket besvärligt just nu, olika mötet pågår, men ekonomin blir svårt att lösa.
För att kommunen ska vara intresserad krävs det redovisning av bl.a. LOK-stöd,
klubbarna verkar måttligt intresserade/kunniga med detta, varför endast någon
klubb använder detta. RB verkar vara undantaget som fyller i LOK-stöd.
StBF kan inte gå in som borgenär men kan bidra med support tillsammans med
SBF.
Efter mötet: Järfälla MK har fått en (temporär) lösning på problemet och fått ett
förslag på arrende under 10 år, vidare diskussioner kommer att ske under våren.
c) Krutkuppen
Har inte hänt någon under perioden.
Järfälla IF är under utredning för uteslutning ut SBF p.g.a. utebliven betalning av
medlemsaggifter.
Efter mötet: SBF har meddelat att Järfälla IF har fullgjort sina skyldigheter och
utredningen nedlagd.
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d) Övrigt FWa
FWa:
Bordlagt 2017#11 § 10e)
Vi har fått en skrivelse från Västra BF gällande Diskriminering och kränkande
särbehandling.
Motet fortsatte att diskuterade om/hur vi ska hantera detta inom StBF.

Vi konstaterar fortfarande att det är viktigt, men tycker att nuvarande statement i
Fair Race räcker. Se Fair Race: http://www.sbf.se/Utbildning/Utbildningar/FairRace/.
e) SIF) Distriktsstämma 20 mars 2018
Behandlades den 5/2.
Då anmälningstiden går ut innan årsmötet (20 mars) behöver vi göra en
förhandsanmälan innan den 17 februari, FWa anmäler sig via SIF’s hemsida.
Formellt sker beslut om vem som ska representera distriktet på årsmötet den 20 februari,
normalt hänskjuts beslutet till kommande konstituerande möte den 20 februari.
§ 111

Nästa möte

(#12B) 5 februari 2018 (nytt datum, var 6/2) X-tramöte inför
Årsmötet 20/2, Plats: Telefonmöte/Rosina kl. 19:00.
Punkter som hanterades dokumenterade i detta protokoll.

(2018 #01) 20 februari 2018, Årsmöte/konstituerande möte,
Plats: Scandic Hotel, Kungens Kurva.
Planerade datum för möten under 2018 presenterades av HKu vid förra
mötet, några datum justerades, föreslagna datum fastslogs,
HKu publicerar på hemsidan.
§ 112

Mötets avslutande
Mötet med SGA avslutades kl. 22:00.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22:55.
X-tra mötet den 5 feb avslutades kl. 21:50.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

Fredrik Wakman
Ordförande – Stockholms BF

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

Org.nr: 802011-1970
BankGiro: 426-1236
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