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Kvinnor dominerar i Bilsportens styrelse
Tidigare idag avslutades Svenska Bilsportförbundets förbundsmöte i Karlstad.
Ett förbundsmöte som speglades av mycket reflektioner av förra året.
Mötet inleddes med att återkoppla från förra förbundsmötet i Luleå som hade
ett ungdomstema och Josefin Lundin och Hanna Sandberg redovisade ett
axplock på förbundets aktiviteter runt om i landet som fokuserar på
ungdomarna. Ungdomsgruppen samlade alla ungdomar till seminarier och
aktiviteter som bland annat innehöll Folkracekörning och körning med
felstyrd bil.
Sedan följde intensiva diskussioner där ombuden fick möjlighet att reda ut
alla frågetecken man hade framför allt inom fyra huvudområden
Marknadsdomstolens beslut, ekonomi, STCC/TTA och Rallysportensframtid.
Den nya förbundsstyrelsen där samtliga valdes enhälligt består av ordförande
Kåge Schildt och övriga ledamöter är Kenneth Thorén, vice ordf. Monica
Möller, vice ordf. Josefin Lundin, Pierre Ellison, Annelie Lundmark och
Elisabeth Eriksson. Det är första gången som det är fler kvinnor än män i
Svenska Bilsportförbundets styrelse.
– Det har varit ett stimulerande årsmöte med högt i tak och många
intressanta diskussioner. Nu vidtar arbetet med att följa den inriktning som
medlemmarna fastlade i visionsarbetet 2010 och som gäller fram till 2015.
Säger Kåge Schildt, ordförande i Svenska Bilsportförbundet.
Ett mycket intressant inslag under möteshelgen var seminariet om
Framtidens förening där föreläsaren Peter Olsen från SISU idrottsutbildarna
gav ett omvärldsperspektiv om hur föreningslivet förändras och hur man kan
förhålla sig till förändringen och utvecklingen omkring oss. Det ideella
engagemanget minskar inte utan tar sig andra former vilket klubbar och
föreningar måste förhålla sig till.

Söndagens föreläsning från KTH Formula Student bidrog till många skratt
och applåder. Studenter från KTH hade sökt bidrag av SBF och som
motprestation fick dom komma till förbundsmötet och presentera projektet
som är en stor utmaning. Formula bilen skall tas fram ända från ritbord och
design, projektering, finansiering, tillverkning och slutligen deltagande i
Formula Student tävlingen på Silverstone i England tillsammans med över
300 universitet runt om i världen.
Som vanligt delades utmärkelser ut som förtjänsttecknet guldratten, Bertils
Kanna och resestipendium.
För ytterligare information
Kåge Schildt, ordförande, 070-5949696

_______________________________________________________________________________
Svenska Bilsportförbundet har som ändamål att främja och administrera
landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet. Totalt har drygt 20 000
förare giltig tävlingslicens, och ytterligare ett par tusen personer är
licensierade funktionärer.
Drygt 100 000 personer är medlemmar i någon av de 470 klubbar som är
anslutna till Bilsportförbundet. 2011 firade förbundet 75-års jubileum, och
sedan 1962 är Svenska Bilsportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.
Varje år arrangeras i Sverige bilsporttävlingar som ingår i VM (Rally Sweden)
eller EM (Dragracing i Tierp och Rallycross i Höljes).
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