Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2018-07
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 11 sept 2018 på
Assistancekårens lokal i Älvsjö
industriområde, Konsumentvägen 12.
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Stockholms Bilsportförbund
§ 70

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 18.20.
till mötet tillsammans med alla SGA, på Assistancekårens lokal i Älvsjö. Detta är
2:a mötet med den nya dispositionen och struktur med SGA.
Styrelsen gick igenom ärenden med fokus på information med SGA.
SGA anslöt kl. 18:40, efter fika fortsatte mötet med SGA-rundan. Se § 75.
Mötet avslutades med att styrelsen gick igenom övriga punkter på dagordningen.

§ 71

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 72

Protokollsjustering
Protokoll 2018 nr 05 och nr 06 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 73

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna.
Intäkter av tävlingstillstånd kommer att blir lägre än budgeterat. Detta kommer att
innebära problem med att hålla årets budget.
Klubbar under utredning från SBF gällande uteslutning p.g.a. obetalda avgifter:
08 Karting Klubb och MK Team V8 Stockholm.

§ 74

SGA-rundan
Med kallelsen till detta möte har en rapportmall skickats ut som ska besvaras av alla SGA.
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”
FWa inledde med att redogöra lite om kommande Arbetsmöte. Lokal inte klart än, datum
kan ev. bli sönd. 11 nov.
FWa berättade även lite om status för Järfällas bana i Stäket.
Bil-O: Vakant.
CK: Lämnat rapport.
Rörigt inom rörelsen med SGA Konferens (utskottet har valt att inte deltaga).
SGA + förare + arrangörer. Nya klasser - X-tream. Problem med FIA-klassade
motorer.
FS och utskottet går inte ”ihop”.
CK möte för Stockholmsförare, SGA vill ha någon från styrelsen som kan justera
det protokollet. (Kalla styrelsen till mötet.)
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Tros detta växer sporten med många nya medlemmar.
NEZ-tävling på Haninge har genomförts, SM-finaler den 16-16 sept. på Högsta.
DR: Lämnat rapport.
Fortfarande ingen ”bra” kontakt med utskottet. Inga protokoll och utskottet svarar
inte på e-mail.
Problem med synpunkter från utskottet vid kors för SBF-licenser i samband med
en tävling utanför SBF sanktion, något som tidigare överenskommits med StBF
tillståndsgivare.
Tappar funktionärer. Tappar även förare… Inget förtroende för SBF.
Är med i El-gruppen för DR.
FR: Lämnat rapport.
Arbetet med att skapa en FR-kommitté fortskrider, till dagens möte var Rasmus
Fogelberg inbjuden men kunde tyvärr inte närvara, arbetet fortsätter med att skapa
en kommitté samt en arbetsgrupp med de arrangerade klubbarna.
Fortfarande dåligt med tävlingar p.g.a. ”skogsbränder” Botkyrka + MK Speed.
F.n. är det Åland ”som håller igång”.
Caravanhallen Cup gick bra 170 startande.
Ny Förarutbildare: Rolf Andersson, MK Speed.
KA: Lämnat rapport. Ej nrv.
Inga tävlingar genomförda. Planerat tävlingar inför 2019.
Järfällabanans framtid oviss trots respit med anläggningen.
Nya: Ingen rapport.
StBF Vision (i enlighet med SBF Vision 2020) för Nya Tävlingsformer kommer
så småningom.
Finns inga övriga områden i distriktet att genomföra tävlingar,
det som finns är de banor som finns idag och de är ju upptagna för klubbarnas
nuvarande aktiviteter.
RAn borde kunna vara Banbesiktigare för ”Nya tävlingsformer”. (Kurs).
OR: Vakant.
RA:. Lämnat rapport. Ej nrv.
Car Challenge har kört och det återstår en tävling.
Det mesta ”flyter” på.
JLö: Dock vikande deltagarsiffror.
RB: Lämnat rapport. (Vi hälsar KLi välkommen tillbaka)
2 tävlingar genomförda. Några tävlingar kvar i landet i Track.
Det minskar med antalet tävlande.
RC: Ingen rapport. Ej nrv.
RY: Lämnat rapport.
ÖÖSC Antalet startande går dramatiskt ner i förhållande till 2017.
3 deltävlingar i ÖÖSC har genomförts, finalen körs 21 sept. av Rimbo MK.
1 deltävling i RY-DM har körts, näst sista den 15 sept. i Hofors (distriktet ställde
upp med funktionärer till en TK) och finalen körs den 6 okt. i Örebro.
Genomfört C-Funk.kurs hos Värmdö BK.
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HKu och JPe är inbjudna av JR Pokalen den 29 sept. på Gotland som domare.
Prisutdelning i RY-DM den 1 december.
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
Miljö: Ej nrv.
(HKu) Finns anledning och analysera de klubbar som inte har giltigt Miljöcert?
HKu skickar uppmaning till de klubbar som har utgångna Miljöcert.
Ungdom: Ingen rapport. Ej nrv – Meddelat Sjuk.
Web: Ej nrv.
Hemsidan se http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/
§ 75

Arbetsmötet i november
(Bordlagt 2018-06 § 64)
Bjuda in klubb ordförande och sekr., minst 2 från resp. klubb till ett gemensamt
möte om framtiden, inkl. Tävlingsarrangörer.
Tema: Framtiden och utvecklingen för bilsporten i Stockholm.
Förslag på lokaler diskuterades. Vi har förhandsbokat Solna Folketshus (ej
tillgängligt den 10 nov.!) , men fortsätter att leta för att hitta en lokal med lägre
kostnad.
Vi planerar för möte mellan 10:00 - -ca 15, ev. kaffe vid ankomst men en brunch
vid ca 12.
Fortsatta planering vid kommande möte.
(Efter mötet: Vi hade X-tra möte den 21 sept. och 1 okt. för att analysera läget med
lokal/kostnad.

§ 76

Skrivelser
Inga denna period.

§ 77

Rapporter och övrigt

Allmänt:
RF:-; SIF: -; SBF: Nyhetsbrev 6, Hjälp till LoTS.

a) Rapport från senaste DOG mötet
Har inte varit något. FWa tar med sammanställningen från SGA rundan med
DOG.
b) (HKu) Motorsportanläggning i Stockholm
Möte med Stockholmsidrotten den 23 augusti.
Det var ett stort antal SDF representerade och det finns stor kraft och behov av att
samverka kring anläggningsfrågan. De gemensamma synpunkter och behov som
vi såg var bland annat:
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 Det finns en gemensam bild av att samverkan kan vara en effektiv väg framåt samt att vi har mycket
gemensamt.

 Att vi tillsammans kan samverka och ringa in anläggningsbehov samt placering för att i nästa steg
påverka politiken i regionen.

 Att vi tillsammans kan bli mer effektiva och drivande i opinionsarbetet.
 Att det i vissa lägen kan vara effektivt att skapa mindre arbetsgrupper där idrotter med liknande
utmaningar och behov samverkar.

 Att det finns ett behov av att ha återkommande anläggningsforum där alla SDF är välkomna.
Stockholmsidrotten kommer arrangera detta en till två gånger per termin

SIF kommer nu bearbeta inspel och diskussionen och återkomma till dessa vid
nästa träff, prel. i november, separat kallelse kommer.
c) Krutkuppen
Inga SBF aktiviteter under perioden.
d) Övrigt
FWa:
Det ser positivt ut med ett nytt område. Multiarena för bl.a. Flygsport och Skidskytte.
§ 78

Nästa möte

(#08) 9 oktober, Plats: FWa arbetsplats, Werksta, Rinkebyvägen 11B,
Danderyd.
§ 79

Mötets avslutande
Mötet med SGA avslutades kl. 21:00.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Mötesordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och
avslutade därefter mötet kl. 22:20.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

Fredrik Wakman
Ordförande – Stockholms BF

Stockholms BF
Box 91
Org.nr: 802011-1970
123 22 FARSTA
BankGiro: 426-1236
Hemsida: http://www.sbf.se/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/
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