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Protokoll 11/2005
fört hemma hos Janne Lönnmark i Tyresö
den 13 december 2005
Närvarande:
Janne Hallerstedt, (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Janne Lönnmark (JLö)
Åke Hansson (ÅHa)
Dennis Hartman (DHa)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Erik Häggbom (EHä)
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§ 125 Öppnande
Ordförande Janne Hallerstedt öppnade dagens möte och önskade valberedningens ordförande
Dennis Hartman och de övriga styrelsemedlemmarna välkomna denna luciakväll.
§ 126 Dagordning
Dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
§ 127 Protokolljustering
Tidigare styrelseprotokoll nr 10/05 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.
§ 128 Ekonomi
Kassören Janne Lönnmark redovisade ekonomin. Konstaterades att ekonomin fortfarande är god,
trots de satsningar under året som gjort att det blivit ett negativt utfall jämfört med budget.
Offerter hade framtagits på profilmaterial. Beslöts att beställa T-shirt och tygmärken. Sekreteraren
ombesörjer detta.
§ 129 Skrivelser
Röstlängd 2005
Tog del av den utsända röstlängden för 2005.
Brev till Förbundsstyrelsen
Tog del av ett brev till förbundsstyrelsen med diverse frågor sammanställt vid distriktsmötet på
Bilsportforumet.
Brev från SBF ang Miljövagnar
Tog del av brev från SBF ang tävling för SDF avseende SBFs miljövagnar.
§ 130 Bilsportmässan
Ordförande lämnade en muntlig rapport från Bilsportforum och Bilsportmässan i Älvsjö i november.
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§ 131 Planeringsmöte
Diskuterade och fastställde riktlinjer för Planeringsmötet i Gustavsberg, lördagen den 14 januari 2006
mellan kl 10.00 – 15.00 med en gemensam lunch kl 12.00. Sekreteraren skickar före julledigheten ut
kallelse till mötet.
§ 132 Årsmöte
Beslöts att hålla årsmötet i Bilia Haga Norra torsdagen den 16 februari 2006 kl 18.30. ÅHa bokar lokal
och förtäring.
Offerter för tryckning av verksamhetsberättelsen hade framtagits. Sekreteraren skickar ut påminnelse
till SGAna om att insända respektives material för årsberättelsen före julhelgen. JLö handhar
kontakten mellan tryckeriet och förbundet.
§ 133 Valberedningen
Hade en genomgång med valberedningens ordförande om de poster som anmälts vakanta inför
kommande årsmöte och hur vi tillsammans ska försöka hitta nya kandidater.
§ 134 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas i samband med vår planeringskonferens i Gustavsberg
lördagen den 14 januari. Därefter kommer nästkommande styrelsemöte att avhållas hos Jöran
Pettersson i Solna måndagen den 30 januari kl 19.00.
§ 135 Avslutning
Ordföranden överlämnade en blombukett till styrelseledamoten Åke Hansson, som nyligen hade fyllt
jämna år.
Ordföranden tackade därefter Janne och hans fru Susanne för goda hembakade lussebullar m m och
för att vi fått vara hemma hos dem vid detta möte.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén

Janne Hallerstedt
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