Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2017—09-10
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 4 oktober 2017 på
På Fredrik’s jobb, Nissan Nordic
Europé, Esbogatan 12, Kista

Senast sparad: 2017-12-11

.
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Kim Lindgren (KLi),
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RC/Backe
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Nya Tävlingsformer
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Ung. kom, Ordf
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FR
FR, Tekniker
KA
RY Kommittén
RA
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Gäst § 86

Innehåll
§ 82 - § 92
§ 82

MÖTETS ÖPPNANDE ..................................................................................... 2

§ 83

DAGORDNING ................................................................................................ 2

§ 84

PROTOKOLLSJUSTERING ........................................................................... 2

§ 85

EKONOMIN ..................................................................................................... 2

§ 86

ARBETSMÖTET .............................................................................................. 2

§ 87

ÅRSMÖTET 2017 ............................................................................................. 3

§ 88

SKRIVELSER ................................................................................................... 3

A)

(VBF) TRAFIKPROJEKTET ....................................................................................... 3

§ 89

SGA-RUNDAN .................................................................................................. 4

§ 90

RAPPORTER OCH ÖVRIGT .......................................................................... 6

A)
B)
C)
D)
E)

RAPPORT FRÅN SENASTE DOG MÖTET .................................................................. 6
(SBF) SGA-MÖTE NYA TÄVLINGSFORMER ......................................................... 6
(SIF) SDF–STÖD .................................................................................................. 6
KRUTKUPPEN ............................................................................................................ 6
ÖVRIGT JLÖ, KLU, JPE, HKU ................................................................................ 7

§ 91

NÄSTA MÖTE .................................................................................................. 7

§ 92

MÖTETS AVSLUTANDE ................................................................................ 7

StBF Protokoll 2017-9-10.docx

Sidan 1 av 7

Stockholms Bilsportförbund
§ 82

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet tillsammans med alla SGA,
kl. 09.10 med styrelsen.
Möte med alla SGA började sedan kl. 10:10,
mötet avslutades med att styrelsen gick igenom övriga punkter på dagordningen.
Det planerade förmötet, 2017 #09 (31/10), ställdes in!
Agenda för arbetsmötet, se § 86.

§ 83

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 84

Protokollsjustering
Protokoll 2017 nr 08 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 85

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att man
följer budget.
Fortfarande lite oro för att tillståndsavgifterna inte når upp till budget.

§ 86

Arbetsmötet
Noteringar nedan samt under § 89.
Agenda:
09-10 Styrelsemöte
10-11

Info från Styrelsen
Hur får vi en ungdomskommitté? (Vision 2020)

11-12

Hemlig gäst (Kenneth Thorén (KTh), SBF Förbundsordförande/Förbundsdirektör/VD).
FWa hälsade KTh välkommen:
Kenneth presenterade sig och höll ett föredrag 70% Kenneth 30% Bilsport.
Började med Motorcykel (cross!) vid 16’års ålder (1958)
Karriären sammanfattades: Järnhandlare, -60-61 Nobels Fredspris -88, m.fl. tjänster inom bl.a. Bahco,
Beijer Byggmaterial, Comfortbutiker, Synsam.  STCC styrelse 2004-  SBF 2017Generalsekreterare/VD.
KTh pratade lite om Vision 2020…  Action, Glädje, Säkerhet…
SBF funderar på en ”ny organisation”, den nuvarande känns föråldrad, det är svårt att snabbare nå ut
till alla medlemmar/aktiva.
  Nu kör vi!!!
12-13 LUNCH
Vi avslutade med en liten frågestund och tackade sedan Kenneth för ett väl
framfört föredrag.
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13-14

SGA-runda/resp. sportgren
 - Planering inför 2018
o Tävlingar (spikas på januarimötet)
Finns några arrangörer, inte klart…
Högsta Motorstadion är fullbokad 2018.
o Kurser/Utbildning (spikas på januarimötet)
o Utbildare
 - Idrottslyftet
 - Sportgrensekonomi
Hanterades separat med Kassören.


Kurstillfällen:
Vi behöver sammanställa utbildningskalendern på hemsidan.
Om datum ej finns tillgängligt, alt. ange att det kommer att
genomföras efter behov efter anmälan till resp. SGA.

14-15 Hur kan vi få fler tävlingar? (Vision 2020)
[FR, CK växer redan, KA, RA (inte troligt!), RY enkla tävlingar]
En diskussion om hur vi får fler anläggningar och få befintliga arrangörer att
genomföra sina tävlingar.
Vi planerar att genomföra ett ”kalendermöte” på hösten för att koordinera inom
och mellan tävlingsformerna.
Ev, tillsammas med ordf. konf./info möte. Ordf. FM Kalender möte efter ”Lunch”.
15-16

Styrelsen, efterarbete

§ 87

Årsmötet 2017
Tid: 20 februari 2018 planerad i möteskalendern.
Mötet beslutade att skicka en offertförfrågan till Scandic, Kungens Kurva.
HKu skickar offertförfrågan i enlighet med årets möte, beräknat antal ca. 50 st.

§ 88

Skrivelser

a) (VBF) Trafikprojektet
Västra Bilsportförbundet (VBF) är sedan ca 6 månader med i ett trafikprojekt tillsammans
med Länds Idrotten och trafikverket m.fl. som riktar sig mot intellektuellas trafiksituation
och hur den kan utvecklas.
VBF undrar om det finns det något mer sådant här projekt riktat mot denna målgrupp inom
Svenska Bilsportförbundets paraply??
Svar: Vi känner inte till något, tacksamma för feedback.
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b) (Järfälla MK) Idrottsanlägning i Järfälla
Ref. Järfälla MK’s skrivelse till sina medlemmar.
FWa + Rep från SBF planerar ett möte med markägare/kommun.
FWa har pratat med bl.a. rep. från KAK och RF med argument för att kunna
behålla anläggningen.
Järfälla MK har skapat en ”namninsamling” på Internet:
http://www.namninsamling.com/site/ Järfälla Motorklubb, ska den va kvar? 
http://www.namninsamling.com/site/get.asp?latbananvakvar
Vi lägger ut länken på StBF’s hemsida samt vårat FB konto, och uppmanar alla
motorintresserade i Stockholm att skriva på.

c) (SBF) Spärrbrev
SBF har skickat ut meddelande, dels som Brev dels som Mail, gällande hur klubbarna ska
hantera ev. spärrning av licenser.
Detta görs i LoTS och ska genomföras mellan 1 – 26 november.
Årsrapport ska numera inte lämnas, alla klubbar ska uppdatera sitt medlemsregister senast
den 30 november, därefter tar SBF data från IdrottOnline som då blir underlag för
röstlängd inför 2017.
§ 89

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.
Till alla SGA: Kolla era Distriktsdomare/Tekniker:
http://www.stockholmsbf.org/domarlistor/domarlistor.html
http://www.sbf.se/Distrikt/stockholmsbilsportforbund/Styrelsen/Domarlistor/
Se även § 86!
Ordf. började med en fråga alla om hur vi kan få tag i en ungdomsgrupp.
Vi behöver klargöra hur ungdomsgruppen ska arbeta.
Styrelsen sammaställer en ”målsättning”. jmf, Vision 2020.
Typ en ansvarig och en grupp med intresserade ungdomar. (CK, KA, RB, …)
Berörd SGA bör kunna agera fadder. MÖs har redan nu möjlig kandidat.
Mötet föreslår att resp. SGA sonderar i sina led efter lämpliga kandidater.
Hela gruppen behöver inte vara med på styrelsemötena, en utsedd
ordförande/sammanhållande i gruppen representerar gruppen vid de möten där övriga SGA
är kallade.
Förslag från MÖs: Ta med en ungdom till ”SGA-möten” rullande” från någon sportgren.
Vad behöver StBF göra för att främja detta? Styrelsen funderar på lämpliga åtgärder.
Typ: Gå på Grönan efteråt och/eller någon spännande bilsporticon.
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SBF’s utskott, CK + KA, har via Idrottslyftet satsat på en ny ”on tour” 2018-19.
Södra BF har en fungerande ungdomsgrupp, skicka en kommande grupp från StBF på
studiebesök.
Bristen på lokaler kan vara ett problem, olika förslag diskuterades, distriktet behöver
kanske hyra lokal för endamålet, ev. tillfälligtvis någon klubblokal, behöver dock vara
centralt belägen (tillgång till kommunal kommunikation).
Bil-O: Vakant.
CK: Lämnat rapport.
CK börjar bli ”för stort” … (För många som vill tävla i SM!) Antalet utövare ökar.
Vi har fått några vinnare i cuper/serier:
85 cc Cup, Patrik Hallberg; 125 cc JSM Robin Tiejens.
Kommande evenemang: Ev. Extreme IS SM (4 tävlingar).
Inga rapporterade olyckor.
DR: Ej nrv. Ingen rapport.
FR: Lämnat rapport.
Inställda tävlingar p.g.a. vädret.
Högsta Motorstadion är fullbokad 2018
RHi annonserar sin avgång igen! Efterträdare tilltänkt.
Har gått igenom Domare/Tekniker, HKu har justerat på hemsidan.
KA: Lämnat rapport.
Järfällabanan i Stäket alvarligt hotad, se även § 88b.
MKR-Tävlingar för 2018 utsedda. SM/RM (SM-veckan v37) arrangeras av
Helsingborgs Karting Klubb. Förberedelser för Eldrift pågår.
Har gått igenom Domare/Tekniker, HKu har justerat på hemsidan.
Nya: Vakant.
OR: Vakant.
RA:. Lämnat rapport.
Inga rapporterade olyckor.
RB: Ej nrv. Ingen rapport.
RC: Ej nrv. Ingen rapport.
RY: Lämnat rapport.
DM#7, Eskilstuna, 16/9 och DM#8, Marknadsnatta, 28/10 avklarade, därmed är
DM-säsongen slut. ÖÖSC är även den avklarad. Domarjury (JPe + HKu) från
StBF var på Gotland 30/9. RY-Kommittén var i Enköping 14/10 för kontroll av
tilltänkt deltävling i ÖÖSC. Nu inväntar vi kommande vintertävlingar.
SGA-möte i Jönköping den 25-26/11 där även en öppen rallyträff kommer att
hållas. Fortfarande aktiviteter för att kunna använda militära vägar.
Inga rapporterade olyckor.
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
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Miljö: Fortsätter med ljudmätningar, SBF saknar kompetens i ämnet.
BSö kollar med övriga distrikt om det finns behov av att BSö går en kurs för
ljudmätning som kan användas även av andra distrikt.
Ungdom: Vakant.
Web/Hemsidan: E-postadresser: Förtroendevalda, som har tilldelade, ska
använda våra Alias adresser.
§ 90
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: -;SBF: Nyhetsbrev Aug 2017.
a) Rapport från senaste DOG mötet
FWa: Rapport från de senaste 2 möten, mycket gäller punkter till Ordf, konf.
11-12/11.
Remiss gällande distriktsindelning kommer efter ordf. Konferensen.
Mötet diskuterade hur/varför man kan hantera förändrad distriktsindelning…
Vi diskuterade de frågor som finns på Agendan till ordf. konferensen.
FWa behöver hjälp med en rapport till mötet 11-12/11 gällande StBF’s läge med
vision 2020:
Vad vi har gjort, var vi står och vad vi ska göra. Vi förväntar oss att ordförande i
respektive utskott och distrikt håller i detta med en super kort presentation på 2-3
min.
Mötet diskuterade utifrån övriga diskussioner under dagen. FWa tar med sig
underlag/synpunkter till mötet.
b) (SBF) SGA-Möte Nya Tävlingsformer
KLu rapporterade från ”Infomöte för Nya Tävlingsformer” den 22 oktober på
Radisson Blu Hotell, Arlanda.
Det var ett bra möte, vi avvaktar ett uppdaterat regelverk.
c) (SIF) SDF–Stöd
HKu rapporterade från mötet i Solna den 12 oktober, utskickade PP-Bilder gicks
igenom, den nya värdegrunder noterades:
 Livslångt idrottande
 Idrottens värdegrund är vår styrka
 Idrott i förening
 Idrotten gör Sverige starkare.
Vi ska svara på en enkät (utskickad innan mötet!)
Enkäten besvarades under mötet.
Uppföljningsmöte den 5 dec. i Solna, HKu + FWa anmäler sig.
d) Krutkuppen
Har sökt tillstånd till den 18 nov. Karlstad.
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e) Övrigt JLö, KLu, JPe, HKu
JLö:
Ny utbildare i FR, Rolf Andersson, MK Speed, föreslagen, mötet godkände Rolf som
ny utbildade. RHi beställer stämpel.
HKu:
Hemsidan: Förslag på ny Styling skickat till BSö.
§ 91

Nästa möte

(#11) 13 december 2017, Plats: Jörans Kvarterslokal, Hallgatan, Solna.
§ 92

Mötets avslutande
Mötet med SGA avslutades kl. 15:20.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 16:30.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

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