Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2020-07
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 8 september 2020
på Högsta Motorstadion, Haninge.
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§ 68

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet tillsammans med alla SGA,
styrelsen började 17:50, § 68 - § 69 och § 73.
Mötet börjar med styrelsens info till närvarande SGA samt SGA-rundan
(§ 71, § 74), kl. 18:00.
Sedan fortsätter styrelsen med övriga paragrafer (§ 75 -), börjar kl. 20.30.
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§ 69

X-tra telefonmöten inför SBF Förbundsmöte den 6 sept.
Som tidigare planerat genomfördes X-tra möten, Del 1 den 1 sept. kl. 20:00.
Nrv.: FWa, KLu, JPe, HKu, JLö och RPa.
Mötet diskuterade de 2 viktiga frågorna gällande Ansvarsfrihet för FS samt
nomineringarna till val till kommande FS.
Del 2 den 5 sept. kl. 19:15. 19:40
Nrv.: FWa, KLu, JPe, HKu, JLö och RPa.
Kompletterande diskussioner efter mötet i Bredden som hölls under lörd. 5 sept.
Det har under dessa möten inte framkommit något i sak som förändrar det
ställningstagande gällande ansvarsfrihet som tidigare beslutats.
Nya förslag från valberedningen har lämnats.
Valberedningens senaste förslag verkar vederhäftigt, beroende på utfallet när det
gäller ansvarsfriheten och hur de 3 ledamöterna som har mandattid kvar ställer
sig.

§ 70

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 71

SGA-rundan
Vi har fått en ny SGA RB, Mikael Hahne, som presenterade sig. Se nedan,
vi hälsar Mikael välkommen till StBF.
FWa redogjorde från vårat x-tramöte, se § 69.
FWa redogjorde från helgens (sön 6/9) Förbundsmöte, närvarande ombud från
StBF var: FWa, KLu och RPa.
En genomgång av läget med Covid-19/Corona diskuterades, vi har bedömt att vi
kunde genomföra detta möte på Högsta med lite extra försiktighet med
distansering och lokalens utformning.
FWa kommenterade lite tips mm gällande hur man kan genomföra tävlingar inom
ramen för Coronarestriktioner.
FWa: RF jobbar för en lösning för alla sporter samt har blivit bevilja en miljard
till verksamheten … Kommer troligen nya direktiv inom kort, bl.a. utökat antal
deltagare/publik på tävlingarna.
I vilken omfattning vi kan genomföra möten i framtiden med alla SGA beror på
den kommande utvecklingen av pandemin och de restriktioner som kommer att
gälla.
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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
Varit på några tävlingar. Typ X-treme.
Nordisk mästare från Haninge MK i X-cart.
DR: Ingen rapport
Inte så mycket att säga. Det har gått ett antal tävlingar utanför SBF sanktion. Det
mesta går att hantera via digitala lösningar och kommunikation över radio,
fungerar bra, både FM och PA.
Enkel: Vakant.
FR: Ingen rapport
Har inte kunnat tävla inom distriktet. Har dock genomförts någon enstaka tävling
utanför distriktet. Botkyrka kör dock den 26 sept.
KA: Lämnat rapport.
Tävlingsverksamheten håller på att dra igång.
Går att genomföra med bl.a. Digital anmälan och Swichbetalning.
RA: Lämnat rapport
Nattsvart, någon enstaka tävling/träning typ.
RB: Ny SGA deltog för 1:a gången.
Micke presenterade sig. Har tävlat en hel del. Vill få saker gjorda.
Trots Corona är verksamheten hög bland de tävlande.
Svårt att genomföra tävlingar p.g.a. Corona restriktionerna från FHM.
RC: Ingen rapport. Ej nrv!
RY: Lämnat rapport.
Nattsvart, DM + ÖÖSC 2020 inställda.
Verkar inte ens gå att köra igång i höst. Planerar att börja vinter 2021 DM.
Förarmöte höst 20 oklart om det kan genomföras.
SGA 14-15 november, dock troligen via MS Teams.
Några tävlingar har dock genomförts utanför distriktet.
SÄK: JPe påminner om att alla incidentrapporter skickas till honom.
Miljö: (Miljösamordnare) Ej nrv!
Ungdom: Ingen rapport
Web:
Hemsidan se http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/
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§ 72

Protokollsjustering
Protokoll 2020 nr 06 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 73

Ekonomin
Kassören kunde inte närvara, har lämnat nedanstående rapport:
För närvarande så ligger vi bra till, mycket beroende på pandemin som gör att vi
inte har några direkta kostnader utöver vår fasta utgifter. Också glädjande att vi
inte har mer än en medlemsavgift (Rod n Kustom) i kundfordringarna, Kocktorp
har nu betalt alla sina gamla skulder.
Bättre pga. att vi håller på kostnader.
OBS! inför 2021,
Klubbar måste ha minst 25 medlemmar annars kommer man fortsättningsvis inte
tillåtas vara med i RF/SBF.

§ 74

SBF Förbundsårsmöte 2020-09-06
Rapport från mötet, StBF’s delegater: FWa, KLu och RPa rapporterar. Se § 71.
FWa valdes in som ledamot i Förbundsstyrelsen (FS).
Vi lyckönskar FWa med sitt nya förtroendeuppdrag som ledamot i FS.

§ 75

Kompletterande konstitution av styrelsen
P.g.a. att FWa vid SBF Förbundsmöte valdes in som ledamot i FS beslutade
styrelsen att:
- JPe nomineras till ordf.
- KLu nomineras till v.ordf.
- FJa väljs in i styrelsen som ledamot under pågående mandatperiod.
- FWa utses till hedersordförande.
Ovanstående befattningar införs med omedelbar verkan, FWa kan dock
representera StBF under en övergångstid (gäller i 1:a hand mot RF-SISU).
Hemsida och e-postadresser (alias) kommer att uppdateras enligt ovan.

§ 76

StBF Arbetsmöte 7 november (fl. t. 5 nov.)
Diskussion om, och i så fall hur, detta möte kan genomföras med SGA.
Finns behov av att ha ett traditionellt Arbetsmöte?
Flytta till en annan dag, inte lördag?;
Bjud in Magnus Berthling (MBe) + Valberedningen + FWa.
Punkter vid mötet:
- Ge MBe en bild av hur verksamheten fungerar i StBF.
- Corona anpassa verksamheten, det kommer att hålla på länge!
Nytt datum beslutades till tisd. 3 nov, lörd. 10 nov ställs in.
HKu bjuder in MBe + skickar förhandsmeddelande till SGA.
HKu kollar lokalen och bokar med Botkyrka MK.
Efter mötet: Arbetsmötet flyttat till torsdag 5 nov. för att passa MBe agenda.
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§ 77

Skrivelser
Ingen skrivelse till detta möte.

§ 78
Rapporter och övrigt
Allmänt:
RF-SISU: Info Utbildning; SBF: Undersökning bilsportens globala värde.
a) Rapport från senaste DOG mötet
Inget under perioden, nästa möte den 23 sept.
b) Övrigt FWa
FWa:
deltagit på möten med RF-SISU gällande bl.a. Corona och hur myndigheter
hanterar evenemangstillstånd.
§ 79

Nästa möte
Beroende på utvecklingen av COVID-19/Coronapandemin kan möte/platser
komma att ändras.
(#08) 6 oktober, Plats: hos FWa i Häggeby,
via MS Teams med JLö om vi har fått ihop det.

§ 80

Mötets avslutande
Styrelsemötet med SGA avslutades 20:15, (§ 71).
Styrelsen fortsatte sedan med återstående frågor.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 21:30.
Detta var sista mötet med FWa som ordf.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF c/o Janne Lönnmark
Granitvägen 8A
135 46 TYRESÖ
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