Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2019-04
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 14 maj 2019 på
Högsta Motorstadion, Haninge.

Senast sparad: 2019-06-03

Förhinder:

Befattning/SGA
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Befattning/SGA
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Kenta Lundmark (KLu),

Ordf.
V. ordf. + RY Kom. Ordf.
Kassör
Sekr + RY Kom.
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Ronnie Palmsäter (RPa),
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KA
RB
RY Kommittén
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§ 38

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 18.15.
tillsammans med alla SGA, på Högsta Motorstadion.
Styrelsen gick igenom ärenden med fokus på information med SGA.
SGA anslöt kl 19:30, efter att ha ätit hamburgare fortsatte mötet med SGArundan. Se § 42.
Mötet avslutades sedan med att styrelsen gick igenom övriga punkter på
dagordningen.

§ 39

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 40

Protokollsjustering
Protokoll 2019 nr 03 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 41

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att man
följer budget.
Noteras att det var väldig få som deltog på SGA-träffarna!
Fortfarande klubbar som inte betalt årsavgift till StBF.
Stockholms BF har fått en rapport från SBF gällande ej betalda medlemsavgifter
för 2019. Sista datum för betalning är den 1 juni.
HKu skickar påminnelse till berörda klubbar.

§ 42

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”
Bil-O: Vakant.
CK: Ingen rapport.
Tävling i Arboga senast.
Problem om man börjar dela upp vissa klasser till RC.
Problem med inbördes diskussioner/beslut mellan RC- och CK utskotten.
Ej med på senaste SGA-kursen.
DR: Lämnat rapport.
Fortsatta diskussioner inom utskottet, men informationen kommer inte till SGA.
Problem med juniorer och vilka tävlingsklasser som dom ska få tävla med.
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Diskussioner om hur Elbilar ska hanteras inom DR, här saknas rigorösa regler om
hur tävling med elbilar ska bedrivas. Säkerhetskraven för elbilar måste redas ut
innan ev. tävling kan bli aktuell.
FR: Ingen rapport.
Har varit en 1:dagars tävling (skulle ha varit en 2:dagars, blev för få anmälda).
FWa rapporterade från olyckan i Tierp. En fråga som dök upp är varför tog man
bort ”debutanttävling” ur licenskravet?
Aktivera intresset för Stockholmsmästaren, kanske ska den vara öppen för förare
från övriga distrikt. Ej med på SGA-kursen.
Kommande tävlingar: MK Speed, Åland och Botkyrka MK.
KA: Lämnat rapport.
Säsongen börjar det 25-26 maj.
Fortfarande ett stort problem med kostnader för arrendet för Järfällabanan.
FWa redogjorde för hur det har gått till i tidigare skeden och diskussioner med
Stockholmsidrotten och de berörda kommunerna. Man försöker att modifiera
banan och få ett lägre arrende. Parallellt pågår planering av en ny anläggning i Bro
kommun om vilka förutsättningar som finns. Det kommer att bli möjligt för fler
sportgrenar att ha aktiviteter där. Var ej på SGA-mötet, men har bra kontakt med
utskottet.
Enkel: Ingen rapport. Har inte hänt något, Det kommer nyhetsblad från utskottet.
Svårt att få gehör från klubbarna i Stockholm. Tryck på att alla klubbar som har
banor att även besiktiga en slinga för uthållighet.
För lådbilar se www.lådbilsfabriken.se det går att köpa en byggsats för 1.995:-,
kan även hanteras via FWa.
RA: Lämnat rapport. Ej. nrv.
JLö rapporterade även lite från de märkescuper som genomförts. Antalet startande
minskar.
RB: Lämnat rapport.
Ej med på SGA-kursen men har kontakt med utskottet ändå.
En tävling genomförd, kommande tävling RM hos Botkyrka MK den 18-19 maj.
RC: Ingen rapport. Ej. nrv.
BPe + MFa rapporterade från SM-tävlingen på Högsta i helgen 4-5 maj.
Ca 62 startande. Kallt!! Banan höll bra och fick beröm som en fin bana i
Stockholmstrakten från tävlande utifrån landet.
RY: Lämnat rapport.
En deltävling i DM på Gotland med HQ och alla aktiviteter på Kneippbyn,
segrade gjorde Kenny Stavbom, MK Speed.
DM fortsätter i Laxå den 25 maj, sedan 31 augusti i Eskilstuna.
En deltävling i ÖÖSC Sigtuna RC den 4 maj. Serien fortsätter på Lunda Flygfält
(Östhammars MK) den 18 maj, sedan på Rosersberg (SMK Märsta) den 9 juni och
Films MK den 29 juni.
Det har varit turbulent bland förarna i Uppland som har haft synpunkter på det
senast föreslagna reglementet, (räkna en eller alla tre åk).
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
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Miljö: Ej. nrv.
Ungdom: Vakant.
Web: Ej. Nrv.
Hemsidan se
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportf
orbund/
§ 43

Inför möte #05 (4 juni) med diskussion om bl.a. ny Distrikt-/Regionindelning
FWa rapporterade från senaste DOG-möten.
FWa har bjudit in representanter från Upplands BF + Sö/Vä, till mötet den 4 juni
kl. 17:00 – 19:00.
Motsvarande diskussioner pågår mellan Södra BF, Smålands BF och Gotlands BF.
Efter det mötet planeras en fortsättning med övriga SDF,
ett Skypemöte med DOG, (Ordf. + 1 från resp. SDF), 19.00 – 21.00.
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.
Ekonomi…? Omsättning för StBF, UBF, SÖ/Vä, ÖBF är likartad dock har ÖBF
en större summa i kassakistan.

Agenda för mötet StBF, UBF och Sö/Vä:





§ 44

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?

Skrivelser

a) Funktionärslicenser A
A. Tobias Eriksson, SSK, har lämnat in en ansökan om uppklassning till TL A.
Ansökan har kollats av JLö, ansökan beviljas, HKu vidarebefordrar till SBF’s kansli.
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§ 45
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: -; SBF: Nyhetsbrev april 2019.
a) Rapport från senaste DOG mötet
Se § 43.
b) Övrigt FWa, JLö
FWa:
FWa har skickat en offertförfrågan på lokaler för SBF konferenser i enlighet med
diskussionen på senaste förbundsårsmötet.
JLö:
Åke Nyberg, Club Alfa Romeo Motorsport, har frågat om att bli Banbesiktigare inom
Enkla Tävlingsformer.
Mötet beslutade att tillsätta Åke, HKu meddelar Fredriksson, Enkel Bilsport.
§ 46

Nästa möte

(#05) 4 Juni, Plats: Hos FWa i Häggeby, Bro, start kl. 17:00.
Nytt datum: var 11 juni.
Med rep. från UBF och Sö/Vä? Kl. 17:00-19:00, se även § 43.
Även Skypemöte med övriga i DOG gruppen kl. 19:00-21:00.
§ 47

Mötets avslutande
Mötet med SGA avslutades kl. 21:30.
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Mötesordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och
avslutade därefter hela mötet kl. 22:50.

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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