Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2019-07
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 10 september 2019
på Mekonomen, Solnavägen 4, Solna.
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§ 68

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 18.20.
till mötet tillsammans med närvarande SGA, på Fredriks jobb, Mekonomen i Solna.
P.g.a. omständigheter med tillträde till lokalen samlas alla ca. kl. 18:00.
Mötet utbringade ett Grattis till Jöran på födelsedagen, firades med tårta.
Mötet börjar med SGA-rundan och styrelsen gick igenom ärenden med fokus på
information med SGA. SGA delen klar kl. 19:30 men de närvarande stannade kvar.
Mötet fortsatte sedan med att styrelsen gick igenom övriga punkter på dagordningen.

§ 69

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 70

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: Ej närvarande, Ingen rapport.
Klu rapporterade: SM i Västerås, 130 startande. SM medalj till Stockholm.
Final på Högsta 21-21 sept.
DR: Ej närvarande.
FWa rapporterar: Får ej svar på synpunkter från DR-Utskottet på förslag om
förenklade former för tävlande med samkörning med licenstagning för
”Nitroz”-licens och SBF-licens.
SGA-DR har mer underlag i ärendet, kommer att redovisa vid senare tillfälle.
Diskussion om StBF ska ha SGA-DR när tävlingarna körs i ”Nitroz” regi.
FR: Muntlig rapport.
Genomförda tävlingar: En tävling i Nynäshamn, Nynäshamnsfestivalen, tävlingen
genomfördes väl.
Samt Caravanhallen Cup, Haninge MK, tävlingen förflöt utan missöden.
Resultat från tävlingarna i Stockholmsmästeren finns på Stockholms Bilklubb’s
hemsida, MFa sammanställer för publicering på StBF hemsida.
Jobba på att skapa en serie med granndistrikten för ”Stockholmsmästaren” där
förslagsvis tävlingar i Uppland och Sö/Vä kan ingå.
KA: Ej närvarande. Lämnat rapport.
Fortfarande problem med att finansiera arrendet för Järfällabanan.
Några tävlingar har genomförts, inga olyckor rapporterade.
Enkel: Ej närvarande. Ingen rapport.
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RA: Ej närvarande. Lämnat rapport.
Genomförda tävlingar: PCS 2, tävlingar; Car Challenge, 2 tävlingar; SSK, 1
tävling; inga olyckor rapporterade.
Kommande tävlingar: Car Challenge och SSK har serietävlingar kvar under
säsongen.
JLö rapporterade även lite från tävlingar under perioden.
RB: Ej närvarande. Ingen rapport.
RC: Ej närvarande. Ingen rapport.
RY: Lämnat rapport.
Genomförda tävlingar: DM i Eskilstuna och ÖÖSC i Vallentuna på en ny sträcka
invid Vallentuna ”flygfält”.
Kommande tävlingar: DM Rasbo (Tierp Arena) sedan final i Hofors, ÖÖSC final
i Rimbo.
Höstens förarmöte i Vallentuna 7/11.
Planering pågår av Prisutdelningsfesten, planerat datum 30/11.
Söker en ny resurs för LABC-kurser till förarutbildning, en ny håller på att
utvärderas.
Diskussioner om kommande ÖÖSC-reglemente pågår.
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
Miljö: Ej närvarande. Ingen rapport.
Ungdom: Vakant.
Web: Ej närvarande. Ingen rapport.
Hemsidan se
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/

§ 71

Protokollsjustering
Protokoll 2019 nr 06 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 72

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att man
följer budget, men oro för framtiden, framförallt tävlingstillstånd.
Karin Surtmann (SIF) har meddelat att hon inte fått årsmöteshandlingarna för att
kunna betala ut SDF bidraget.
Alla handlingar skickades med post i april. HKu skickade på nytt alla handlingar
via mail den 27/8. Bidraget är nu utbetalt.
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§ 73

Arbetet med Distriktsindelningen
Tony Wiréhn (Reach Poential) har kallat till möte med StBF och givit några
förslag på tillfällen (telefonmöte). Mötet blev den 23 aug. och FWa deltog.
Modellen är genom att prata med SDF ordf. + FS + kansliet. Sedan bilda en
uppfattning om dagens situation.
Ska efter det ha möte i grupper där fler kan komma att vara med, resultat
publiceras före SDF-ordf. konf. 26-27 okt.
Vid mötet den 23 aug. tillförde FWa bl.a.:
Fortfarande inte något besked om vilka fördelar en ändrad indelning skulle ge,
eller hur det skulle ge en större organinsation och fler medlemmar.
Det är viktigt att nya klasser som skapas hanteras så att det inte blir ohanterligt.

§ 74

Arbetsmötet 9 november
Från 2019#06, § 62:
Plats: Botkyrka MK’s klubbstuga Lida/Hacksjön, prel. 10:00 – ca. 14:00.
JLö har bokat.
Catering: FWa har bokat.
Prel. Agenda:








Resultat från diskussionerna från SDF-ordf. konf.
gällande distriktsindelning.
Hur blir vi fler medlemmar?
Hur kan vi få fler tävlingar?
Hur jobbar vi ihop mellan klubbar och banägare?
(även mellan distrikten)
Tävlingskalender 2020?
…
Gästtalare: ?

Bordlägges.
§ 75

Skrivelser
a) (SBF) Info från RF gällande registerutdrag
Kansliet har skickat information gällande att föreningar åläggs att kontrollera
registerutdrag på personer som ska arbeta med barn.
HKu har vidarebefordrat informationen till alla klubbar.

b) (SBF) Föreningsinformation nya stödformer
SBF har vidarebefordrat information från RF som vi i dagsläget bedömer är lämplig att
kunna gå ut med koppat till IF.
För att följa arbetet med utvecklingen av stödsystemet se
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/
HKu har vidarebefordrat informationen till alla klubbar.
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c) (SIF) Kallelser till Workshops samt extra distriktsstämma
gällande fördelningsmodell för SDF-Stödet
A. Styrelsen för Stockholms Idrottsförbund bjuder in till samtal kring förslaget med
möjlighet till diskussion och att ställa frågor. Två tillfällen ges 7 oktober eller 21
oktober på SIF Vretenvägen i Solna.
HKu deltar och anmäler sig till den 7 okt.
B. Styrelsen för Stockholms Idrottsförbund beslutade 2017 att genomföra en översyn
av fördelningsmodellen för SDF-stödet. Översynen har genomförts i nära process
med specialdistriktsförbunden i workshops och i en enkätundersökning. Under
2018 skickades ett förslag till principer ut på remiss. Processen bordlades därefter i
avvaktan på Riksidrottsförbundets beslut om idrottens stödformer.
Distriktsstämman ska ta beslut angående en ny fördelningsmodell för SDF-stödet.
Tid: Den 2 december 2019 kl. 18:00,
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98 Skanstull.
FWa deltar och anmäler sig till den 12 nov.

d)

(SIF) Anläggningsforum

SIF bjuder in till höstens anläggningsforum!
När: 21 oktober
Tid: 18:00 – 20:00.
Plats: Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4 Solna.
Förra året 2018 startades anläggningsforum för att regionala idrottsförbund i
Stockholmsdistriktet tillsammans ska prioritera och planera arbetet med
idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Nu är det dags för det fjärde forum där vi fortsätter
arbetet gällande denna viktiga fråga.
Anläggningsforums uppdrag och syfte:
• Strategiskt följa, bevaka och diskutera behov i regionen.
• Delta i utvecklingen av arbetet med idrottens rum och miljöer i Stockholmsdistriktet.
• Gemensamt skapa opinion och samverka med kommuner och andra regionala aktörer.
På agendan detta forum:
• Aktuella frågor och omvärldsbevakning. Alla deltagare får möjlighet att lyfta aktuella anläggningsfrågor som är av
gemensamt intresse.
• Anläggningslyftet 2.0. Presentation av kartläggning av nuvarande och potentiella kommande regionala anläggningar.
• Kunskapsbanken. Demonstration av första pilot av ”Kunskapsbank idrottsanläggningar och idrottsmiljöer” samt
diskussion kring förbättringar.

FWa deltar och anmäler sig till den 21 okt.

e) Funktionärslicenser A
Som ska hanteras av StBF:
A. Börje Thunman, RKRC, har lämnat in en ansökan om uppklassning till TK A.
Angivna meriter och giltighet för kurs behöver kontrolleras,
efter kompletterade intyg och genomgång med JLö + SGA-DR,
beslut: Ansökan godkännes.
HKu vidarebefordrar till SBF’s kansli.
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B. Isabel Knöös, RKRC, har lämnat in en ansökan om uppklassning till TL A.
Genomgång med JLö + SGA-DR, beslut: Ansökan godkännes
Avvaktar originalansökan, sedan vidarebefordrar HKu till SBF’s kansli.
§ 76
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF: Nyhetsbrev aug.; Utbildningsnytt; SBF: -.
a) Rapport från senaste DOG mötet
5 aug. Telmöte: Distriktsindelning (även Anna N var med).
Banbesiktningsgruppen fungerar dåligt, bråttom.
En ledamot till Enkel bilsport, helst från södra Sverige.
Resan till USA för FS! Borde visa sig på nationella tävlingar till att börja med.
Vinningen av resan ska redovisas för DOG.
Valberedningen kallas till kommande möte.
Gemensammaregler: Jäv, d.v.s. rep. från förbundsstyrelse bör inte ingå i tävlingsledning.
Text numer borttagen!
b) Övrigt
§ 77

Nästa möte

(#08) 8 oktober, Plats: Kentas jobb, CampService.
§ 78

Mötets avslutande
Mötet med SGA avslutades kl. 19:30.
Mötesordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och
avslutade därefter hela mötet kl. 21:00.

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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