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Utskrivet: 2011-05-25 PROTOKOLL  04/2011 
 fört vid Stockholms Bilsportförbunds 

Styrelsemöte i Haninge MKs 
klubbstuga på Högsta  tisdagen den 
10 maj 2011.  
 
 Närvarande: 
Janne Hallerstedt, ordförande 
Jöran Pettersson 

 Kenta Lundmark 
 Kurt Westberg 
 Bill Södermark 
 Urban Allberg 
 Christofer Lindberg 
 Orvar Warfvinge 
 Thomas Bergelin 
Förhinder: Bosse Svensson 
Janne Lönnmark Ricki Hillesjö 
Valkyria Edlund Lars-Göran Palm 
Susanne Lönnmark Lars Stenberg 
Erik Lindholm Anne Catherine Rosén, sekr 
 

 
§  45 – §  61 
§  45    Mötets öppnande 
§  46    Dagordning 
§  47    Protokolljustering   
§  48    Ekonomi 
§  49    Skrivelser 

-  Funktionärer – Bill Södermark 
§  50    Utdelning av guldrattar 
§  51    Stockholms BFs jubileumstävling 
§  52    Utträdande klubb – Formula Offroad Förarförening 
§  53    Tekniktillstånd (bordlagt) 
§  54    Rapport till  SGAna från förbundsårsmötet 
§  55    Nya miljöcertifieringar från 1.7 2011 
§  56    SGA-rundan 
§  57    Hallmans 
§  58    VIP-kort 2011 
§  59    Övrigt 
§  60    Nästa möte 
§  61 Mötets avslutande 
 
 
§  45 Mötets öppnande: 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och speciellt Lars-Göran Palm och Lars 
Stenberg, som kallats för att få sina resp guldrattar. 
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§  46 Dagordning 
  Den utdelade dagordningen godkändes. 
 
 
§  47 Protokolljustering 

Styrelseprotokoll nr 03/11 justerades och godkändes samt lades till handlingarna. 
 
  
§  48 Ekonomin 

Vår kassör som tyvärr lämnat återbud till kvällens möte hade överlämnat den senaste 
Balans- och Resultatrapporten. 
Styrelsen gick igenom denna och konstaterade att allt ser ut att löpa efter budget.  

 
 
§  49 Skrivelser 

- Funktionärer –Bill Södermark 
             Bill Södermark hade inlämnat en skrivelse där han anser att våra funktionärer bör ha 
 bättre utbildning vid t ex olyckor och användning av brandsläckare, Han föreslår att 

man skall utbilda en grupp frivilliga funktionärer som kan anlitas vid tävlingar för 
Stockholms BF. 

     Bill Södermark fick tillsammans med SGA Säkerhet, Thomas Bergelin, i uppdrag att 
 titta över detta och komma med ett förslag till en gemensam träff. 
 

 
§  50    Utdelning av guldrattar 

Ordföranden överlämnade var sin guldratt till Lars-Göran Palm, Bromma MS  resp 
Lars Stenberg, Bromma MS,  då de inte hade möjlighet att närvara vid förbundets 
årsmöte i Helsingborg utan nu i stället var kallade att få sina nålar denna kväll. 

  
 

§  51    Stockholms BFs jubileumstävling 
Stockholms BFs bidrag till SBFs jubileumstävlingar kommer att övertas av Vallentuna 
MK vid deras rallytävling senare i år. 

 
 
§  52    Utträdande klubb – Formula Offroad Förarförening 

Formula Offroad Förarförening har den 27 april 2011 begärt utträde ur förbundet. 
Vi tackar föreningen för den tid som varit och önskar klubben lycka till även i 
framtiden. 
    

 
§  53 Tekniktillstånd  (bordlagt) 
            Beslöts att Rallykommittén i Stockholms BF äger rätt att genomföra tekniska       
            kontroller/efterkontroller. Dessa kontroller kan endast utföras i samband med  
            rallytävlingar som körs med tävlingstillstånd utfärdat av Stockholms BF.  
            Distriktstekniker Kenneth Andersson, Solna MS, har huvudansvaret för dessa 

kontroller. Protokoll ska alltid föras och tillsändas Stockholms BF efter utförd 
kontroll.            
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§  54 Rapport till  SGAna från förbundsårsmötet 
 Ordföranden informerade SGAna från förbundsmöteshelgen i Helsingborg. 
 
 
§  55 Nya miljöcertifieringar från 2011-07-01 
 Betr de nya miljöcertifieringar som träder i kraft 2011-07-01 återkommer vi till då vår 

Miljörådgivare inte var närvarande vid mötet. 
  
 
§  56 SGA-rundan 
 Crosskart:  Nu äntligen kan vi varva runt på banorna. Tyvärr har MK Rimo ställt in 

sin tävling den 21.5. 
 En glad nyhet är att Crosskart SM kommer att TV-sändas . Tack Pernilla Solberg för 

fantastiskt jobb! Till dessa sändningar vill producenterna av TV-sändningen ha info 
om förarna, läs mer på http://www.svenskcrosskart.se/ där kan man också finna de 
övriga tävlingarna under året. 

 4.6 är det SMK Arboga som står för en SM-tävling. 
 18-19.6 är det Haninge MK som tar sig an SM och Sprintcupen, på modifierad och 

säkrare bana. Klubben har jobbat hårt för att göra banan säkrare, detta gör att 
Crosskart kan använda alternativspår för första gången. 

 Under juli bär det norrut till Skellefteå och Vännäs.  
 Dragracing:  Har haft kurs för licens och funktionärer i början av april på Persåkers  

speedshop i Åkersstyckebruk. Ca 40 deltagare. 
 På Kjula har vi följande racedatum 2011. Den första helgen som varit innehöll 

förutom test and tune även licensuppkörning, där SGAn hade hand om JR dragsters 
och JR dragbike. Dessutom höll han utbildning och tränade med blivande funktionärer 
som ska ta B-licens (praktik på bana är ett plus). Detta kommer att ske vid ytterligare 
tävlingar med målet att få till ytterligare 2-3 med B-licens i Tävlingsledning. 
- 14-15 maj  Mopen 660 Pro – Testhelg Raceteam 
- 28-29 maj  Mälardalen Open # 1 
- 18-19 juni  Blacksmith Nats June/MO #2 
- 13-14 aug   Blacksmith Nats August/MO #3 
- 17-18 sept  Mälardalen Open Slight Return/Mo #4, 

 EM-tävlingen på Tierp Arena går av stapeln den 9-12 juni. 
Rally:  Har varit Värmdö MK arrangerade en Tuss-besiktning 17 april på 
Bilprovningen i Nacka, 10 bilar deltog. 
Mälaröarnas MK körde Deltävling 2 i Sprintcupenden 25 april med ca 80 startande i 
det härliga vårvädret. 
Rally Gotland arrangerades Valborgsmässohelgen med 144 anmälda. Mycket bra 
tävling med drygt 30 startande ekipage från Stockholm. Stockholms tekniker gjorde 
turbokontroll på alla 4WD-bilar. Bra initiativ. Jöran och Bosse var domare. 
Kommande:  Nästa deltävling i Rally DM körs i Rasbo 14 maj. Jättestort startfält 
förväntas på denna alltid perfekta tävling. Deltävling 3 i Sprintcupen arrangeras i norra 
Uppland 28.5. Films MK står som värd. Tävlingen körs i närheten av Örbyhus. Femte 
deltävlingen i Rally DM kommer i år att avhållas i Laxå den 18.6. Det blir premiär i 
den staden för stockholmsklubbarna. Fina vägar utlovas.. 
Östhammars deltävling i Sprintcupen  2011 är inställd.  

http://www.svenskcrosskart.se/


    Stockholms Bilsportförbund Sidan 4 av 4 

 
 
Ny arrangör för finalen i Sprintcupen 2011 är Haninge MK som den 11.9 får visa 
framfötterna. 
Rallycross  SAMS har arrangerat ett parallellrace med Klass I bilar i Arboga. Tyvärr 
få förare. 
17.9 arrangerar Haninge MK Svealandscupen. 
Bil-O  Till helgen körs tävling i Strängnäs. 
Folkrace:  Ordinarie SGA inte närvarande. Diskuterades overaller och balaklava. 

 Karting:  DM-tävling har körts med 140 deltagare. Info om en olycka med en förare 
och en funktionär. 

 Nästkommande år kommer Järfälla MK att få anordna en SM-tävling.  
 Radiostyrd bilsport  SGAn berättade om ett mycket välbesökt och uppskattad 

uppvisning i Radiostyrd Bilsport arrangerat i Kungsträdgården av bl a  MHF Ungdom 
Skarpnäck och Västerorts RC Club. Man var välkommen tillbaka igen i augusti.  

 Tävlingssäsongen har nu startat. MHF Skarpnäck kommer att köra 3 st större tävlingar 
 under säsongen. 
 Säkerhet:  Undersöker vidare om man kan hitta någon lämplig  brandövnings-

anläggning där vi kan få mer info om säkerhet vid våra tävlingar. 
   
 
§  57    Hallmans 
 Hallmans AB i Midsommarkransen med försäljning av pokaler, medaljer, gravyr osv 

har till Stockholms BFs klubbar erbjudit 20 % rabatt på deras ordinarie sortiment. 
 
 
§  58    VIP-kort 2011 
 Styrelsen har beslutat att i år ge samtliga SGA var sitt VIP-kort. 
  
 
§  59 Övrigt 
 Inga ytterligare ärenden fanns att behandla. 
 
 
§  60 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 14 juni. Plats meddelas senare. 
 
 
§  61 Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade alla för en trevlig och givande kväll samt önskade samtliga en 
 riktigt bra och skön sommar tills vi ses igen. 
 
 
Vid protokollet   Justeras: 
 
 
Anne Catherine Rosen   Janne Hallerstedt 
 
 


