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Utskrivet: 2011-09-28 PROTOKOLL  07/2011 
 fört vid Stockholms Bilsportförbunds 

Styrelsemöte på Järfälla Kartingbana, 
Järfälla tisdagen den 13 september 
2011. 
 
 Närvarande: 
Janne Hallerstedt, ordförande 
Jöran Pettersson 

 Janne Lönnmark 
 Kenta Lundmark 
 Thomas Bergelin 
 Ricki Hillersjö 
 Christofer Lindberg 
 Erik Lindholm 
Förhinder: Bengt Rosén 
Urban Allberg Bosse Svensson 
Björn Anderberg Bill Södermark 
Susanne Lönnmark Kurt Westberg 
Orvar Warfvinge Anne Catherine Rosén, sekr 
 
§ 85 - § 96 
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§  88    Ekonomi 
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§  90    SBFs 75 års jubileum och prisutdelning 
§  91    Förfrågan från Skepptuna MK  
§  92    Ny SGA – Off Road 
§  93    SGA-rundan 
§  94    Funktionärslicens 
§  95    Rapporter och övrigt 
§  96    Nästa möte 
§  97    Mötets avslutande 
 
 
§  85 Mötets öppnande: 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till Järfällas Kartingbana.Vi gjorde även 
ett avbrott under mötet och var ute och tittade på när klubbmedlemmar hade 
träningskväll och körde på banan.  Sedan gratulerades med sång och hurrarop Jöran 
som i lördags hade fyllt ”jämna” år. Ordföranden förklarade därefter mötet öppnat. 
 
 

§  86 Dagordning 
  Den presenterade dagordningen godkändes med några tillägg. 
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§  87 Protokolljustering 

Styrelseprotokoll nr 06/11 justerades och godkändes samt lades till handlingarna. 
 
  
§  88 Ekonomin 

Tillsammans med kassören gick  styrelsemedlemmarna igenom den  
senaste ekonomiska rapporten och konstaterade att man följer budget. 
 

 
§  89 Skrivelser: 

Teknisk kontroll 
En skrivelse har inkommit från distriktstekniker Kenneth Andersson att man vid 
Vallentuna MKs Sprint-tävling den 4.9 gjort en teknisk kontroll. 
 
Miljörådgivare 
SBF efterlyser namnet/namnen på Miljörådgivare i resp distrikt senast den 15.10. 
 

 
§  90 SBFs 75 års jubileum och prisutdelning 
 Stockholms BF kommer under november att vara distriktsvärd  med bl a det distrikt  
 som har jubileumsbilen. SBF har gjort en förfrågan om vi kan ha hjälpa till med några 
 uppdrag och vi jobbar på det. Klart är att jubileumsbilen ska stå utanför hotellentrén. 

 
 

§  91 Förfrågan från Skepptuna MK 
Skepptuna MK har i en förfrågan till styrelsen  ansökt om att för 2012 ingå i 
Stockholms-serien i Folkrace. 

 Styrelsen beslöt att överlämna frågan till SGA i Folkrace för beslut. 
 
 
§  92 Ny SGA – Off Road 
            Informerades om att vi fått en ny SGA i Off Road vid namn Björn Anderberg. 
            Björn hälsas välkommen och hoppas ska trivas i gänget. 
 
        
§  93 SGA-rundan 
 Ricki: FR Informerade om Haninge MKs 2 dagars FR-tävling. 
 Erik: FR Berättade om Botkyrka MK resp MK Speeds tävlingar med 90 resp 
 300 startande. 
 Bengt: FR Tekniker  Kommer att kalla till ett förarmöte för att bl a bestämma nästa 

års tävlingar och bestämmelser. 
 CK: SM kördes i Haninge med 70-80 startande. Svårt att få fram funktionärer. 
 9.10 blir det förarmöte i Karlstad. 
 Bil-O: Tyvärr är återväxten i Bil-O mycket dålig. Betr DM-tävlingar kör man 
 2 tävlingar i Uppland och 1 i Stockholm. 
 Säkerhet: Rapporterade från en tävling i Karlskoga där man blandade FF och F3-

bilar.  Mindre bra. 
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 Fortsätter med planering av säkerhetskurs för förare och funktionärer. 
 KA: Informerade att man kört och kör flera kvällstävlingar på klubben och 
 att finalen i MKR-serien går i helgen. Nästa år kommer man att arrangera SM. 
 Vidare planeras ett förarmöte under hösten. 
 Christofer berättade att man har ett samarbete med ”Agera i Järfälla” för ungdomar 
 på glid som fått komma till kartingbanan och pröva på att åka. 

RY: De återstående 4 deltävlingarna i Sprint Cupen som vi har tillsammans med 
Uppland har nu körts. MK Rimo 20 aug, Rasbo MK 27 aug, Vallentuna MK 4 sept, 
Haninge MK 11 sept. Högt deltagarantal och välarrangerat av samtliga 
arrangörer.Totallistan visar att tre av de fem klasserna vinns av förare från 
Stockholmsklubbar. Björn Adolfsson, Magnus Wallén och Lars Lindqvist heter de 
lyckliga vinnarna.  
Stockholms Rally DM fortsätter den 24 sept i Hofors och därefter i Nora 1 okt. DM 
finalen körs i Skepptuna 29 okt, där de slutliga mästerna ska koras. 
Höstens förarmöte bli i år i Vallentuna Gymnasium torsdagen den 3 nov kl 19.00. 
RA: Märkesklubbarna har kört tävlingar på ett flertal ställen under säsongen.  
Berättade att man kört och kör tävlingar i Dragracing på Kjula-banan med mycket 
publik och många startande. 
RC: Oroligt när man tappar förare i så gott som alla serier och klasser. 49 anmälda 
(kunde vara fler) anmälda till finalen i Svealandscupen på Högstabanan till helgen, 

  
. 
 
§  94 Funktionärslicens 
 Christofer Lindberg (730418), Järfälla MK,  har hos distriktet ansökt om 

funktionärslicens i Tävlingsledning A. 
 Styrelsen beslöt att godkänna densamma och skicka ansökan vidare till SBFs kansli. 
 
 
§  95 Rapporter och övrigt 
 Jöran lämnade positiv rapport från Vallentuna MKs resp Haninge MKs Rally-

Sprint. 
 Även Janne H som var distriktsdomare vid Vallentunas tävling tyckte att allt var 
 mycket bra. 
 
 Ordföranden meddelade att nästa distriktsordförandemöte kommer att äga rum 
 15-16 oktober och om man hade någon punkt som man vill att han ska ta upp vid 
 detta möte att skicka över denna till honom. 
  
 
§  96    Nästa möte 
 Nästa möte kommer att hållas hemma hos Janne Lönnmark tisdagen den 11 oktober.

  
  
§  97 Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade Järfälla MK och då speciellt Christofer Lindberg för att vi 
 fått ha vårt styrelsemöte i klubbens lokaler och avslutade därmed  kvällens möte. 
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Vid protokollet    Justeras: 
 

 
Anne Catherine Rosen   Janne Hallerstedt 
 


