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PROTOKOLL 05/2009
fört vid styrelsemöte tisdagen den
9 juni 2009 hos Janne Hallerstedt i
Gustavsberg.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 64

Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till hans hem och förklarade mötet
öppnat.

§ 65

Dagordning
Förelagd dagordning godkändes.

§ 66

Protokollsjustering
Protokoll nr 04/2009 godkändes och lades till handlingarna.

§ 67

Ekonomi
Kassören lämnade månadens resultat- och balansrapport som styrelsen gick igenom.
Konstaterades att man i stort följer budget.

§ 68

Skrivelser
Mail från Uffen Redhe
Ett mail hade erhållits med erbjudande om bidragshjälp till bilsportklubbar.
Styrelsen beslöt att inte gå vidare med detta erbjudande utan kommer att via SBF gå
igenom möjligheterna till bidrag.
Konferens SDF-styrelser 2-3 oktober på Aronsborg
Inbjudan har kommit från Stockholms IF om konferens på Aronsborg den 2-3.10.
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Beslöt att anmäla Janne Hallerstedt, Jöran Pettersson och Annki Rosén.
Konferensen är avgiftsfri.
Brev från Kåge Schildt ang ambulansberedskap
Styrelsen tog del av skrivelsen och påpekade att distriktet inte anlitat berört
företag. Kenta Lundmark fick i uppdrag att informera de klubbar som ev hyr in detta
ambulansbolag.
§ 69

VIP-kort
Beslöt att för det sista VIP-kortet godkänna ett kort till Andreas Olsson, Munsö.
Annki skickar in uppgifterna till SBF.

§ 70

Hemliga resan
Diskuterades Hemliga Resan 12.9 och att en inbjudan går ut till klubbarna före
midsommar. Priset sattes till 150,00 för vuxen och gratis för ungdom t o m 25 år.
Fortsatt planering vid styrelsens nästkommande möte.

§ 71

Banägarmöte
Rapporterades från Banägarmötet som hölls den 2 juni i Botkyrka MKs klubblokal.
Till mötet hade samtliga inbjudna kommit och man diskuterade olika lösningar
till ett gemensamt samarbete. En ny träff kommer att äga rum efter semestertiden.

§ 72

Hemsidan
Återstår en del arbete med hemsidan innan den är helt klar. Janne H och Annki
kontaktar Webmastern.

§ 73

Rapporter och övrigt
Tracksa-systemet
Styrelsen diskuterade inköp resp hyra av Tracksa-systemet. Kenta L tar ytterligare
kontakt med leverantören och inhämtar mer info.
Ansökan om funktionärslicens
Peter Eriksson, Tyresö, har ansökt om uppklassning till A Funktionär-Tekniker.
Styrelsen godkände ansökan och vidarebefordrar densamma till förbundet.

§ 74

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 11 augusti kl 19.00 hos Jöran Pettersson.

§ 75

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga deltagare för ett trevligt möte och önskade de närvarande
en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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