Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2018-02
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 6 mars 2018 på
Haninge CampService
Hantverkarvägen 23D, Handen.

Senast sparad: 2018-04-09
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§ 15

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet tillsammans med alla SGA,
styrelsen börjar kl. 18.10, SGA och övriga ansluter enligt kallelsen.
Kl. 19:10: FWa hälsade Jennifer Zetterberg välkommen till dagens möte, se § 21.

§ 16

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes med ett tillägg, se § 25f).

§ 17

Protokollsjustering
Protokoll 2017 nr 12 och 2018 nr 01 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 18

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Det har inte varit några oväntade aktiviteter så här långt på perioden.

§ 19

Kommande arbetsformer Styrelsen - SGA (och övriga)
Hur ska vi jobba framledes, i nuvarande struktur kallas alla SGA m.fl. till 5
styrelsemöten (i likhet med detta möte) där som en pkt. på agendan är ”SGA-rundan”
där Styrelsen rapporterar viktiga händelser till SGA och resp. SGA lämnar en rapport
från sin verksamhet. Ett av mötena är ett Planeringsmöte på hösten där kommande
års verksamhet (inkl. Budget).
Ska vi ändra på den strukturen och i så fall hur?
Diskussion med alla SGA, Disposition och struktur:
Enligt mötet ska vi fortsätta med 5 ggr/år enl. dagens kalender.
Ny tid: Möten börjar 18:30 med alla SGA (styrelsen börjar ca 18:00)
SGA lämnar/eller skickar via e-post ”lapp” till sekr. (liksom nu!)
Vid mötet tar berörd upp avvikelser trender och försöker hålla informationer kort
men tar upp sådant som kan vara intressant för övriga.
- Utbyte av idéer
- Problem i sin verksamhet
- Något som behöver ”lyftas upp”
Problem kan sedan vidarebefordras via Ordf. ( DoG möten) till FS (med ev.
synpunkter på/till berört utskott)
SGA samlar in synpunkter från klubbar och tar upp ev. diskussioner vid SGA-möten.
Speciellt för Ungdom: (alla SGA stöttar RLa med sakfrågor)
Målsättning att få fler ungdomar som vill börja deltaga i tävlingar.
Försök med att dela ut flygblad till bl.a. skolor och ungromsgårdar.
Satsa på event (kolla om bidrag kan erhållas via idrottslyftet) Typ:
 Bilsportens dag på Haninge (transport från lämplig kommunikation måste
planeras för”!)
 Deltaga i Prins Daniels event i Hagaparken
RLa har planer på att samla ungdomar och åka till Bodaborg,
(typ ”Fångarna på fortet event).
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§ 20

Översyn av SGA befattningar
Vi har f.n. vakans för SGA Bil-O/(Regularity) och OR, det finns f.n. inga
kandidater för dessa sportgrenar i distriktet.
Vi har tidigare inte någon utsedd för Drifting, men en tanke är att
SGA Nya Tävlingsformer [nytillsatt SGA (RAn)] även ska kunna ta hand om
denna tävlingsform. [Se även 2017-12 §108 e)]
Utskottet för Virtuell Bilsport har meddelat att de inte planerar att använda SGA
utan kommer att kommunicera direkt med berörda klubbar.
Historisk bilsport hanteras av berörd SGA.

§ 21

Besök av Jennifer Zetterberg
Jennifer kom till mötet (19:10 [från ca 19:30 med SGA], till ca 20:00) och
Jennifer berättade lite om sitt uppdrag, (integrerat SIF/SISU):
Stockholmsidrotten är inne i en stor intern organisationsförändring som SIF
hoppas kommer resultera i ett bättre stöd för idrottsföreningarna i Stockholm.
SIF är numera ett team som kommer stötta bl.a. bilsportföreningar och StBF som
förbund om vi vill. Föreningens behov och Bilsportförbundets utvecklingsplan
ligger alltid till grund i diskussioner och eventuella samarbeten.
Jennifer är den som är vår (förbundets) kontaktperson.
Jennifer Zetterberg,
jennifer.zetterberg@stockholmsidrotten.se
(m) 072-534 90 81
www.stockholmsidrotten.se
Hur kan vi tillsammans stärka Stockholms Bilsportförbund och föreningar i
Stockholm?
Jennifer berättade vidare om sin ambition:
Hur få in ungdomar i föreningsarbete?
Inspirera typ: ”Kick off”
Föreningslära/föreningsmiljö
Diskutera olika typer av aktiviteter som SIF/SISU kan hjälpa till med.
LOK-aktiviteter
Styrelsen diskuterade i vilken omfattning Jennifer kan hjälpa till med den
planerade Temakvällen ”Motoranläggning i Stockholm”.
Vi återkommer i ärendet om vi kan använda lokaler på Vretenvägen.

§ 22

Skrivelser

a) (SBF) Uteslutning ur SBF
SBF meddelar att uteslutning av Jakobsbergs Bilsportförening är effektuerad.

b) (SBF) Besök av nya Generalsekreteraren Anna Nordkvist
Anna har skickat fråga om besök hos distriktet till alla SDF med föreslagna datum.
Hon och framför allt vi vill väll höra hur och vad vi kan göra för att ha ett bättre
samarbete!
HKu kontaktar Anna  förslag: 23/4 alt 4/5.
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§ 23

SGA-rundan
Speciellt välkommen till RAn, ny SGA Nya Tävlingsformer,
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.
FWa meddelar att han ska på ett möte med Stockholms Idrottsförbund den 8/3 gällande
SM-Veckan 2022.
Mötet diskuterade i vilken omfattning StBF kan vara med/bidra. Vi har resurser inom CK,
RC, RY och RB som tidigare varit med i SM-veckor.
Beroende på hur evenemanget planeras, har vi möjlighet att t.ex. vara på Högsta
Motorstadion. En ”utställning” på t.ex. Djurgården kan vara möjlig och där ”göra reklam”
för evenemang på Högsta och/eller andra anläggningar.
SGA-rundan utgår denna gång.
CK, DR och RY har lämnat ”lappar”.
Mötet fokuserade på § 19 och § 21.

§ 24

SBF Förbundsårsmöte 2018-04-15
Distriktets delegater är anmälda, detaljerad info kommer direkt från SBF senare.

§ 25
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: -; SBF: -.
a) Rapport från senaste DOG mötet
Inget möte har ägt rum sedan föregående styrelsemöte.
b) Fadderklubbar 2018
Klubb/-ar som uteslutits tas bort, i övrigt inga förändringar.
c) Telefonlistan
HKu uppdaterar, inkl. på hemsidan.
d) Profilkläder
HKu ser över vilka som tidigare inte fått, och gör en beställning hos NEH.
e) StBF årsmöte den 20 februari
Hur tyckte vi att det var?
Ett lugnt möte där bl.a. SBF’s nya Generalsekreterare, Anna Nordkvist,
presenterade sig.
F.ö. några punkter som vi behöver uppdatera Arbetsplanen för 2018 med enl.
mötesprotokollet, HKu uppdaterar och publicerar på hemsidan.
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f) Temakväll Motorsportanläggning
Kalla till möte med intresserade klubbar om att hantera Anläggningsfrågan Motorsporten i
Sthlm.
Lokal: Kolla med Jennifer om vi kan vara i SIF’s lokal på Vretenvägen.
Tid: 23 april kl. 18.00, alt. 24/4.
Ärende: Finansiering och hantering av Kartingbanan i Stäket.
Var har vi licenserade förare? Var finns det klubbarna. Järfälla MK + KAK.
Roger Vintermar på SIF har tidigare skrivit till berörda kommuner i ärendet:
Stockholmsidrotten har vid par tillfällen under de senaste tre månaderna informerat om
läget för Karting i vår region. Med detta mail vill vi, det vill säga Stockholmsidrotten,
Järfälla Motorklubb och Stockholms Bilsportförbund, uppdatera er om aktuell status samt
vilken vision som vi vill arbeta vidare med för kartingen.
g) Övrigt FWa, JPe, JLö, KLu, HKu
JPe:
I övermorgon är det 2 år sedan Anki gick bort vi sänder en tanke…
§ 26

Nästa möte
Nästa möte (#03) 10 april, Plats: Håkan, Akvarellgränd 4, Viksjö.

§ 27

Mötets avslutande
Styrelsemötet del 1 klart 19:10, (§ 15 - § 22, delar av).
(§ 21 med Jennifer 19:10 – 20:00)
Efter det fortsatte arbetsmötet med SGA m.fl. FWa hälsade alla välkomna.
Mötet med SGA: Behandlade i huvudsak diskussionen med Jennifer och § 19.
Mötet med SGA avslutades kl. 21.00.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet ca. kl. 22:00.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

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