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Utskrivet: 2011-03-15 PROTOKOLL  02/2011 
 fört vid Stockholms Bilsportförbunds 

Styrelsemöte i AVLs lokaler , Jordbro 
Industriområde tisdagen den 8 mars 
2011. 
 
 Närvarande: 
Jöran Pettersson, ordförande 

Förhinder: Janne Lönnmark 
Urban Allberg Kurt Westberg 
Thomas Berglin Ricki Hillesjö 
Valkyria Edlund Bengt Rosén 
Janne Hallerstedt Orvar Warfvinge 
Erik Lindholm Bosse Svensson 
Lars Åke Lundberg Christofer Lindberg 
Kenta Lundmark Bill Södermark  
Susanne Lönnmark Anne Catherine Rosén, sekr 
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§  14 Mötets öppnande: 

Vice ordföranden Jöran Pettersson hälsade de närvarande välkomna och då speciellt de 
två nya deltagarna Bill Södermark och Christofer Lindberg samt förklarade mötet 
öppnat. 
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§  15 Dagordning 
  Den utdelade dagordningen godkändes. 
 
 
§  16 Protokolljustering 

Styrelseprotokoll nr 01/11 från det konstituerade styrelsemötet justerades och 
godkändes samt lades till handlingarna. 

 
  
§  17 Ekonomin 
 Tillståndsavgifterna samt den Ekonomiska Lathunden godkändes för år 2011  
 och bägge kommer att läggas ut på hemsidan. 
 Ekonomin följer budget. 
 
 
§  18 Skrivelser 
 Stockholms IF – ang SM-mästare 
 Stockholms IF önskade få namnuppgift på ev SM-mästare 2010 då de kommer att 
 kalla dessa för en tillställning i Stadshuset. Sekreteraren skickar in de tre namnen. 
 Stockholms IFs förbundsstämma 
 Janne Hallerstedt är ordinarie och Jöran Pettersson suppleant på stämman 
 Stockholms IF – inga neddragningar 
 Meddelade att man dragit tillbaka hotet om neddragningar i föreningslivet efter 
 protester från aktiva, klubbar och förbund. 
 Ändring av kursdatum – SBF 
 Kursen den 26-27.11 har ändrats till den 3-4 december. 
 Inställt domarseminarium 3-4 april 
 Kansliet har meddelat att domarseminariet i april är inställt. 
 
 
§  19 Rapport från Stockholms BFs årsmöte 
 Kort rapport från vårt årsmöte och man konstaterade att det var ett välbesökt möte 
 med bl a ett trevligt inslag med Annie Seel. 

 
 

§  20    Rapport från DOG-möte den 5.3 
 Sekreteraren som deltagit i DOG-mötet på Arlanda Stad den 5 mars rapporterade 
 kort för styrelsen vad som diskuterats. 
 
 
§  21 SBFs 75 års jubileum 2011 
            SBF har öppnat en jubileumssajt där man kan följa händelser under året med 
            adress: 75.sbf.se. 
 
 
§  22 Mötesdatum 2011 
 En förteckning över mötesdatum 2011 är klar och delades ut till de två nya SGAna. 
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§  23 Stockholms BFs hemsida 
 Samtliga SGA påmindes om att ta en titt på sin sportgren på hemsidan och hålla 

densamma ajour. 
 
 
§  24 SBFs nya disciplinnämnd 
 Jöran informerade om det nya förslaget om att inrätta en disciplinnämnd bestående 
 av 4 lekmän och 2 jurister.  Denna nämnd ska döma och behandla alla inkommande 

ärenden så att man blir lika bedömd över hela landet. Ärendet kommer att tas 
 upp som en proposition och beslutas i samband med förbundets årsmöte i 

Helsingborg. 
 
 
§  25 Adresslistan  
 En ny adresslista för 2011 är under bearbetning och de närvarande uppmanades att 

kolla om de tidigare uppgifterna fortfarande gäller. 
 
 
§  26 SGA-rundan 
 De två nya SGAna Christofer Lindberg, Karting, och Bill Södermark, Crosskart, 

presenterade sig.  Christofer och Bill hälsades hjärtligt välkomna och vi ser alla fram 
mot ett gott samarbete. 

 
Rally  Har varit:  Möte 8 mars. Efter två deltävlingar i Rally DM leder Ola Parkheden, 
Mälaröarnas MK. Deltävlingarna kördes i Sandviken 5 februari resp i Hudiksvall 26 
februari. I Sprintcupen har bara en deltävling körts nämligen i Skepptuna 13 februari. 
Östhammars tävling är framflyttad till sommaren. 
Kommande Notkurs i Haninge 13 mars med ca 12 anmälda. Förarmöte på Högsta-
banan 24 mars. SGA-träff Arlanda 26-27 mars. SGA och Bägar-Bosse anmälda. 
Nästa deltävling i Sprintcupen 25 april på Ekerö. 
Nästa deltävling i Rally DM körs på Gotland 28-30 april. Både domare, tekniker och 
andra funktionärer sökes härmed till Rally Gotland. 
Racing  Första tävlingen som körs på Sviestad sker den 1.april och den 16 april startar 
en Långloppsserie på Mantorp Park. Träff med SM-domare kommer att hållas 2-3 
april. 
Bil-O 3 tävlingar ingår i årets SM. Däremot är DM-tävlingarna inte bestämda ännu. 
Karting  Säsongen börjar med Klippan Cup den 1 april Järfälla MK kommer under 
året att köra 5 kvällstävlingar samt Stockholms Race Week. Under påskdagarna 
kommer Karting On Tour att finnas på Järfälla-banan. 
Folkrace  Meddelades att Haninge MK kliver ur Stockholmsserien. 
Radiostyrd Bilsport  SGAn berättade om att man fått tillgång till en industrilokal i 
Enköping där man kommer att köra tävlingar med final 19-20 mars. Vidare finns 
planer att man kommer att presentera Radiostyrd Bilsport och Jubileumsåret  i 
Kungsträdgården i början av maj. 
Vidare kommer en domarkurs för SM/EM att hållas av Dallas i Scandic Väsby. 
Crosskart  SGA berättade om att Crosskart har en mycket delaktig förarförening, där 
man bl a kommer att ha ett möte i Karlstad. Vidare en träningshelg och teknikdagar. 
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Folkrace Tekniker  Benke Rosén berättade att han nu är behörig att utbilda 
vagnboksutfärdare. På söndag kommer han att hålla en förarutbildning i Botkyrka med 
7 st anmälda.  

 
 
§  27    Övrigt 
 Meddelades att den sökta guldratten för Orvar Warfvinge har godkänts av förbunds- 
 styrelsen och kommer att delas ut vid förbundsårsmötet i Helsingborg. 
  
 
§  28 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte sker med endast styrelsen den 12 april. Plats meddelas senare. 
 
 
§  29 Avslutning 
 Vice ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet    Justeras: 
 
 
Anne Catherine Rosen   Jöran Pettersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBSF:s adress: 
Smidesvägen 5   Org.nr: 802011-1970 
171 41 SOLNA   Plusgiro: 85 69 80-8 


