Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2019-02
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 12 mars 2019 på
Haninge CampService
Hantverkarvägen 23D, Handen.
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§ 16

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet tillsammans med alla SGA,
styrelsen börjar kl. 18.20, SGA och övriga ansluter kl. 18:45.

§ 17

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 18

Protokollsjustering
Protokoll 2019 nr 01 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 19

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Det har inte varit några oväntade aktiviteter så här långt på perioden.
Vi behöver göra något åt det ekonomiska läget inför året för att undvika ett stort
underskott.
Vid kurser på Arlanda behöver vi inte ligga på hotellet.
Vi bor så nära så vi kan bo hemma.
Mötet diskuterade ett direktiv för boende och förtäring i samband med
SGA-möten och liknande.
Följande direktiv gäller t.v. för SGA, och andra förtroendevalda, att vid möten
med SBF bo hemma och inte boka middag.
(D.v.s. Anmäla sig och bara boka själva möteskostnaden!)
Om fler än ett möte/år förekommer ska styrelsen kontaktas innan anmälan.
Då våra ekonomiska förutsättningar är ansträngda måste vi dra ner på
kostnaderna.
Kommer att meddelas SGA i kommande meddelande.
Mötet diskuterade olika sätt att spara pengar genom olika typer av besparingar,
med enklare boende och enklare måttider med vatten, den som vill ha kan handla
öl/vin i baren.
FWa har känningar på en möjlig anläggning där SGA-mötet skulle kunna
användas. FWa gör ett förslag på offertförfrågan som kan lämnas till SBF.

§ 20

Översyn av SGA befattningar
Vi har f.n. vakans för SGA Bil-O/(Regularity), det finns f.n. inga kandidater.
HKu skickar en fråga till SBOK.
Även ansvaring för Ungdom är vakant, rekrytering pågår.
Drifting kommer att hamna under Racing, vi avvaktar hur det hanteraas av SBF.

StBF Protokoll 2019-02.docx

Sidan 2 av 6

Stockholms Bilsportförbund
§ 21

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 hälsade alla ”SGA” välkomna.
FWa inledde med att redovisa lite om hur vi tidigare diskutera formerna för
styrelsemöten med SGA.
Vi i StBF har haft detta som tradition under en längre tid. I andra distrikt är det
inte lika vanligt att SGA deltar på styrelsemötena.
FWa tog upp frågan om det finns intresse att via lokaltävlingar på banorna i
distriktet försöka få in nya aktiva i sporten.
Ett blandat mottagande, vi får fortsätta diskussionerna.
Det är väldigt olika förutsättningar inom de olika sportgrenarna.
Utlysningar till SGA-möten sker lite olika inom sportgrenarna inbjudan finns alltid på
länken http://www.sbf.se/sokutbildningkurser/
HKu skickar info till alla SGA i kommande meddelande. se även direktivet i § 19 ovan.
Diskussion om önskemål om ”funktionärspool” som kan hjälpa till på tävlingarna.
Det övergripande problemet ät att hitta någon som vill/vågar/kan hålla i ett sådant
system.
Kan vi arrangera en kurs i närzon för Arena resp. RY/Bil-O?
Inget beslut vid detta möte.
Alla uppmanas att hitta namn på ledamöter i FS, minst en tjej.
FWa har kontakt med Upplands Bro kommun och Skanska, har haft ett möte där
det skapas en kommitté för att fortsätta planeringen med en tänkt anläggning.
KAK och Järfälla MK är med i kommittén men vi behöver även bl.a. vi ha med
någon sakkunnig inom DR. FWa håller samman och informerar RPa.
Bil-O: Vakant.
CK: Ingen rapport.
Licenskurs i mars, tävling på Högsta i höst 21-22 sept. SM final.
Hur vänder vi trenden med att få funktionärer att tycka det är intersant att vara
med?
BPe kan inte vara suppleant vid Förbundsmötet.
DR: Lämnat rapport.
DR utskottet har fått en SGA samordnare.
Utskottet frågar nu SGA om en arbetsbeskrivning för befattningen?
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Rod’n Custom har planerat för SBF licenskurser i samband med sina tävlingar på
Kjula även under 2019.
Samarbete med både Lindesberg och Karlskoga under säsongen.
Funktionärskurs den 27 april.
Möte med kommunen i Eskilstuna avseenade miljöproblem vid tävlingar på
Kjula.
Enkla: Ingen rapport.
Har försökt arrangera ett evenemang, men tyvärr töade banan bort.
FWa föreslog att det skulle arrangeras en serie med typ 4 tävlingar …
De klubbar som har tävlingsområden borde se till att samtidigt med banbesiktning
även planera för en slinga för Enkel Bilsport.
FR: Ingen rapport. SGA Ej nrv! (meddelat förhinder)
FWa lämnade förslag på att vi måste förmå klubbarna att genomföra tävlingar i
distriktet.
KA: Ingen rapport. Ej nrv!
RA: Ingen rapport. Ej nrv! (meddelat förhinder)
RB: Ingen rapport. Ej nrv!
RC: Ingen rapport. Ej nrv!
RY: Lämnat rapport.
En konstig vinter, bara en DM-tävling har kunnat genomföras.
Kommande DM-tävling 26-27 april på Gotland med domare från StBF.
Prisutdelning för ÖÖSC 2018 hölls i Märsta den 27 januari.
Även ÖÖSC har bara kunnat genomföra en deltävling.
En pågående diskussion gällande regler för ÖÖSC kommer att resultera i
förarmöten i Upplands BF och vid förarmötet den 28 mars i StBF.
JPe förklarade problemet med att det kommit upp en debatt som har synpunkter på
förändringen av hur resultaten ska räknas i deltävlingarna. En omröstning
huruvida det föreslagna reglementet för 2019 ska gälla eller om vi ska gå tillbaka
till 2018 års regelverk kommer att genomföras.
TUSS hos Värmdö BK den 6 april, förar/kartläsarkurs den 16 april i Solna.
JPe och HKu kommer att deltaga på SGA-möte den 16-17 mars.
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
Miljö: Ej nrv!
Ungdom: Vakant!
Web: Ej nrv!
Hemsidan se http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/

§ 22

SBF Förbundsårsmöte 2019-04-07
Distriktets delegater är anmälda, detaljerad info kommer direkt från SBF senare.

§ 23

Skrivelser
Ingen skrivelse förelåg.
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§ 24
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: Föreningsdialog; SBF: -.
a) Rapport från senaste DOG mötet
Från senaste mötet:
FWa förklarar att DOG gruppen till Förbundsårsmötet föreslår att lägga till en text alt
separat tillägg i protokollet, förslag på hur en ev. förändring av distriktsindelning ska
kunna hanteras.
Mötet diskuterade förslaget och det framkom en alternativ lydelse för att justering
 ”distriktsindelning” ersätts med ”organisation”.
Förtydligande Organisation: FS  Utskott/Kommitté  SDF  SGA.
HKu skickar förslaget till alla, synpunkter lämnas till FWa senast torsdag.
b) Telefonlistan
HKu uppdaterar och distribuerar, inkl. publicerar uppgifter på hemsidan.
c) Profilkläder
HKu ser över vilka som tidigare inte fått och gör en beställning hos NEH.
d) Arbetsbeskrivning SGA
Gå igenom föreslagen arbetsbeskrivning (delades ut!)
Lägg till:
Hemsidan (Facebook), Underhålla och vidareutveckla sporgrenens sidor,
(Tävlingskalender, DM-resultat).
DM, Underhålla och verka samanhållande för DM-serier, publicera resultat,
beställa medaljer (genom sekr.). alt moderator på FB.
Boordlägges. HKu skickar ut nytt förslag till styrelsen.
e) Utskottsprotokoll
HKu Skickar ut matris med fråga till alla hur/om man vill ha protokoll från FS
resp. alla utskott/kommittéer.
A) Skicka vidare från mail från SBF?
B) Fråga vilka som kommer åt https://bsol.sbf.se/login.php

f) StBF årsmöte den 26 februari
Hur tyckte vi att det var?
Bra möte, Bra lokal lätt att parkera, bra plats, bra personal bra diskussioner.
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g) Övrigt JLö
JLö:
Länkar till Miljö server fungerar inte.
På hemsidan är det nu en läk till SBF’s ”miljösida”.
HKu frågar BSö – SBF ”miljöserver” finns inte längre/avstängd!
Efter mötet: BSö har fixat, servern uppe igen, http://www.sbfmiljo.se
(länkar ska dock kontrolleras innan publicering)!
§ 25

Nästa möte
(#03) 9 april, Plats: Håkan – Akvarellgränd 4, 175 47 Järfälla.

§ 26

Mötets avslutande
Styrelsemötet del 1 klart 18:45, (§ 16 - § 20).
Efter det fortsatte arbetsmötet med SGA m.fl.
Mötet med SGA avslutades kl. 21.20.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 23:40.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

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