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Protokoll 08/2005
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos A-C Rosén, Hagsätra
torsdagen den 29 september 2005.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Janne Lönnmark (JLö)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Åke Hansson (ÅHa)
Erik Häggbom (EHä)

§§ 92 – 102
§ 92 Öppnande
§ 93 Dagordning
§ 94 Protokolljustering
§ 95 Ekonomi
§ 96 Skrivelser
§ 97 Ungdomsforum
§ 98 Fadderskap klubbar
§ 99 Bilsportmässan
§ 100 Valberedningen
§ 101 Nästkommande möte
§ 102 Avslutning
§ 92 Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens möte.
§ 93 Dagordning
Dagordningen godkändes med några ytterligare tillägg.
§ 94 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 7/05 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.
§ 95 Ekonomi
JLö överlämnade en preliminär resultatrapport, vilken hitintills visade sig hålla sig inom
budgeterade ramar. Men ännu återstår det ett kvartal. Återstår några klubbar som inte
inkommit med årsavgiften. Erik och Janne har fortfarande inte haft någon sittning tillsammans
så överlämning av en del material till den nye kassören kvarstår.
§ 96 Skrivelser
Reglemente för uthållighetstävling med registrerade bilar
Haninge MK och MK Speed hade gemensamt begärt att få ovanstående distriktsreglemente,
som körs i Upplands BF, även godkänt av Stockholms BF. Då denna tävlingsform är
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sanktionerad av Svenska Bilsportförbundets styrelse godkänner även Stockholms BF detta
reglemente.
Ansökan om utmärkelser
Beslöts att till SBF inlämna en ansökan om Årets Ungdom.
Rekryteringskurs
Anne-Catherine Rosén deltar i Rekryteringskursen 22-23 oktober.
Öppet brev till SBF – Det måste gå saktare
Styrelsen tog del av ett öppet brev till SBF – Det måste gå saktare, insänt av Peter Bokström,
Vallentuna MK.
§ 97 Ungdomsforum
Vid Bilsportforum, som äger rum den 26-27 november på Bilsportmässan, kommer även i år
ett Ungdomsforum att arrangeras. Det är mycket viktigt att ungdomar tar del i den
demokratiska processen och känner att de har inflytande och kan påverka. Både klubbar och
SGA uppmanas att komma med förslag och anmälningar till lämpliga kandidater på
ungdomar under 25 år i vårt distrikt. Respektive klubb får kostnaden för deltagandet betald
genom Handslaget.
§ 98 Fadderskap klubbar
Stockholms BFs klubbar har fördelats i Styrelsen. Varje styrelseledamot är fadder för ett visst
antal klubbar. Listan kommer att läggas ut på hemsidan.
§ 99 Bilsportmässan
En arbetsgrupp bestående av Janne Hallerstedt (sammankallande), Titti Ågren, Lars Åke
Lundberg och Yngve Ekberg har utsetts för planeringen av vår bokade monter vid
Bilsportmässan.
§ 100 Valberedningen
JHa fick i uppdrag att kontakta valberedningens ordförande angående nya kandidater inför
kommande årsmöte.
§ 101 Nästa möte
Nästa möte tillsammans med styrelse och SGA kommer att äga rum tisdagen den 12 oktober
på SBFs kansli i Bredden.
§ 102 Avslutning
Ordföranden tackade kvällens ledamöter och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt
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