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MÖTESNOTERINGAR 2019-01
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
möte med UBF och Sö/Vä den 4 juni
hos Fredrik, Häggeby Kyrkväg 31,
746 95 Häggeby

E-post

Närvarande:

Befattning

ordf@Stockholmsbf.org
v.ordf@Stockholmsbf.org
sekr@Stockholmsbf.org
kasor@Stockholmsbf.org
led@Stockholmsbf.org

Representanter från
Stockholms
Fredrik Wakman (FWA),
Jöran Pettersson (JPe),
Håkan Kujahn (HKu),
Janne Lönnmark (JLö),
Kenta Lundmark (KLu),

Bilsportförbund( StBF)
Ordförande
V.ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

sekreterare@upplandsbf.se
bo.andersson@upplandsbf.se

Representanter från Upplands
Margareta Johansson (MJo),
Bo Andersson (BAn),

Bilsportförbund (UBF)
Sekreterare
V. ordförande

johan@hagabergsel.se
erik.wahlqvist@telia.com

Representanter från
Södermanland/Västmanlands
Johan Lundin (JLu),
Erik Wahlqvist (EWa),

Bilsportförbund (Sö/Vä)
Ordförande
V. ordförande

Med anledning av diskussion på senaste Förbundsårsmötet hade StBF (Fredrik
Wakman) bjudit in representanter från UBF och Sö/Vä till StBF’s styrelsemöte
den 4 juni hemma hos Fredrik.

Möte med diskussion om bl.a. ny Distrikt-/Regionindelning
Nedanstående agenda ligger till grund för mötet.

Agenda för mötet StBF, UBF och Sö/Vä:





En förutsättningslös diskussion om framtiden och hur Svensk Bilsport
skulle kunna fungera/vara organiserat,
- FS vs. SDF
- Behövs utskott, eller kan SGA i distrikten hantera sportgrensfrågorna?
- Hur/Vem ska hantera reglerna?
Vad kan vi tillsammans åstadkomma?
Ekonomi,
- Hur hanterar vi nuvarande kapital?
- Hur ska den ”nya” verksamheten fininaseras?

Mötet började kl. 17:15 med intagande av en utsökt hemmagjord smörgåstårta.
Det är viktigt att ta upp diskussionen om organisationen i sin helhet och hur man
bör jobba mellan FS, Utskott och SDF. Inte bara ev. region-/distriktsindelning.
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FWa in ledde med att beskriva hur StBF är organiserat och hur vi samarbetar med
våra SGA.
En allmän diskussion om sportens framtid.
Först och främst borde SBF styra sporten och få funktionerade utskott, innan man
börjar funder på en ev. ombildning av distrikten.
Bl.a. Hantering av SGA vs. utskott, Utbildning mm.
Övergripande problemet inom SBF är ”brist på kommunikation”.
Samarbete mellan typ Tekniker över sportgrenarna inom distrikten vore önskvärd.
Berörda distrikt borde tämligen omgående kunna börja aktivt samarbeta oavsett
diskussioner om region/distrikt indelning.
Det gäller i 1:a hand: RY, FR, RC, CK, RA, KA och DR
 Resp. styrelse pushar på.

Ekonomi:
Distrikten har ungefär samma omsättning,
Tillst:
StBF  ca 50 st.;
UBF  ca 50 st.;
Sö/Vä  50-60 st.
Lite olika system fast resp. per startande.
Medl. avg:
StBF  1.100:-/klubb;
UBF  1.500:-/klubb;
Sö/Vä  10:- medl./ max 4000:-/klubb.
Verksamheten bör främjas, lägre tillståndsavgift.
Här kanske vi kan ensa avgifterna mellan distrikten.
Stora problem med att hitta finansiering av verksamheten nu och i framtiden.
Diskussion och status för olika sportgrenar:

DR:
StBF  Har en bra SGA, ingen bana (Tyvärr tävlar dom utanför SBF idag).
UBF  SGA men inte tillgänglig hela tiden. Tierp Arena är inte tillgänglig för
”klubbarna i UBF, den och bullerdagarna används till EM mm!
Sö/Vä  Ingen aktiv bana! (Eskilstuna)
Klent med aktiva.

KA:
StBF  Järfälla (bana) Järfälla MK och KAK (Ö).
UBF  SMK Enköping och Rasbo MK har hög aktivitet.
Sö/Vä  Kolsva, även här hög aktivitet.
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FR:
Finns och fungera hos alla, många deltar i övergripande ”serier”.
StBF Stockholmsserien,
UBF  Kör serie;
Sö/Vä  Ingen serie.
Mer samarbete mellan distrikten!

RC:
StBF  ”Finns bara 1! aktiv” (många har gått till CK).
UBF  Inte så stor, inga tävlingar.
Sö/Vä  Finns ett antal (Arboga/Strängnäs).
Finns verksamhet.

Bilkross: Går framåt, finns ”mycket” pengar i prispotten.
RY:
StBF  Många förare men inga egna tävlingar (finns ingen mark inom distriktet).
Kör DM i hela Mellansverige + ÖÖSC tillsammans med UBF.
Tävlar i NNBF på vintern. (Hjälper till med funktionärer.)
UBF  Fungerar bra.
Sö/Vä  Fungerar bra.
Gemensam brist på funktionärer…

RA:
StBF  Ingen bana men ganska hög aktivitet i långloppsserier.
UBF  Liten verksamhet, ingen bana med många aktiva.
Sö/Vä  Finns verksamhet.
Finns uppenbarligen ganska många aktiva inom distrikten.
Race For Fun kan verka som en inkörsport, men troligen är de som är med ganska
nöjda med situationen som den är.

CK:
StBF  Har blivit stort på ”bekostnad” av RC.
UBF  På väg ner nu.
Sö/Vä  Har vuxit under de senaste åren.
Då det är många ungdomar som är aktiva här är det ju våran framtid att få in
dessa i andra sporter så småningom.
Här är det stora problemet med nuvarande Utskott och SBF’s hantering av
verksamheten.
FWa redovisade lite historia över de senaste turerna inom CK.
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Styrelsemöten:
StBF  SGA med 5 ggr/år
UBF  Har inte SGA så ofta och inte med alla samtidigt.
Sö/Vä  Har inte SGA så ofta och inte med alla samtidigt.

Nu drar vi igång
arbetet med distriktsindelningen - tillsammans med Reach Potential!.pdf

Se även brev från Anna N:
 Markera,  Välj skriv ut!
FWa läste upp brevet (2 konsulter som ska komma till distrikten och intervjua…)
Mötet med UBF och Sö/Vä avslutat kl. 20:35.
Nästa möte planeras förslagsvis efter att de av SBF tillsatta konsulterna som ska
processleda arbetet med Svensk Bilsports regionala organisation har träffat
distrikten.

Vid tangentbordet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

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