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PROTOKOLL 09/2009
fört vid styrelsemöte tisdagen den
10 november 2009 i Lönnmarks
lokal, Tyresö.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Kurt Westberg
Yngve Ekberg
Erik Lindholm
Ricki Hillesjö
Bengt Rosén
Lars-Åke Lundberg
Orvar Warfvinge
Bosse Svensson
Thomas Bergelin
Rickard Jonsson
Susanne Lönnmar
Anne Catherine Rosén, sekr
Daniel Frodin, Teknikens Värld § 127

117 - § 132
117 Mötets öppnande
118 Dagordning
119 Protokolljustering
120 Ekonomi
121 Skrivelser
a) Brev från Staffan Sundström
b) Brev från Upplands BF ang SDFens stadgar
c) Brev från Västra BF – Tävlingsfritt på årsmötesdagen
d) Förfrågan från Haninge MK – Webfråga
122 Ansökan om bidrag (bordlagt ärende)
Värmdö MK
Joakim Darbom, 08 Karting
123 Ansökningar till Årets Ungdom och Årets funktionär/Ledare
124 Årsberättelsen
125 SBFs medaljutdelning 23.1 2010
126 Prisutdelning Rally/Folkrace 28.11
127 Besök av Daniel Frodin, Teknikens Värld
128 SGA-rundan
129 Övrigt
Överklagan av St BFs förbundsstraffning
”Kvartssamtal” Kurt Westberg - BilO
130 Banägarmöte
131 Nästa möte
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Mötets avslutande

§ 117 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till kvällens möte och förklarade mötet
öppnat.
§ 118 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 119 Protokollsjustering
Protokoll nr 08/2009 godkändes och lades till handlingarna.
§ 120 Ekonomi
Kassören överlämnade en ekonomisk rapport som styrelsen gick igenom och
konstaterade att den i stort följer budgeten.
§ 121 Skrivelser
- Brev från Staffan Sundström
Staffan hade inkommit med en licensfråga. Sekreteraren besvarar denna.
- Brev från Upplands BF ang SDFens stadgar
Upplands BF hade genom ordföranden funderat över SBFs utskick om stadgeändringar för SDFen. Janne H besvarar Upplands BF.
- Brev från Västra BF – Tävlingsfritt på årsmötesdagen
Västra BF vädjar till att distrikten inte lämnar tillstånd för tävling samma dag då
resp distrikt har sitt årsmöte. Janne H besvarar Västra BF.
- Haninge MK – Webfråga
Haninge MK genom Kenta ställde en fråga om folkrace.org var sanktionerad av
Stockholms BF eftersom vår logga finns med. Beslöts att det i klartext
ska framgå att denna sida inte är Stockholms BFs utan endast i samarbete med
StBF.
§ 122 Ansökan om bidrag (bordlagt ärende)
- Värmdö Motorklubb
Värmdö MK hade ansökt om ekonomiskt stöd för deras satsning att få fler
ungdomar till klubben genom två projekt – inköp av en stycke folkracebil samt
även införskaffa en standardrallybil för att ungdomar mellan 16-19 ska kunna ha
möjlighet att pröva på rallysporten.
Styrelsen beslöt att avslå denna begäran p g a att årets budgeterade
ungdomssatsningar är utnyttjade. Ordföranden besvarar Värmdö MK.
- Joakim Darbom, 08 Karting
Joakim Darbom hade inkommit med en mycket fin presentation av hans meriter i
Karting och ansöker nu om ett bidrag för sin fortsatta satsning på kartingen
inför 2010.
Styrelsen beslöt att på samma grunder som ovan avslå denna begäran p g a att de
budgeterade pengarna för ungdomssatsningen i år nu är slut.
Ordföranden besvarar Joakim Darbom.
§ 123 Ansökningar till Årets Ungdom och Årets funktionär/Ledare
Nu är det åter dags för ansökningarna av Årets Ungdom och Årets Funktionär/Ledare
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Dessa två stipendier instiftades förra året och kommer att delas ut vid årsmötet.
Sekreteraren ombesörjer att ansökningar skickas till samtliga klubbar/SGA samt
läggs ut på hemsidan.
§ 124 Årsberättelsen
Kassören vädjade till SGAna att i god tid komma in med sitt material i form av text
och foton till årsberättelsen. Senast den 24 december vill kassören ha detta.
§ 125 SBFs medaljutdelning 23.1 2010
Informerades om att Svenska Bilsportförbundets medaljutdelning i år kommer att
läggas till Örebro med datum 23 januari 2010.
§ 126 Prisutdelning Rally/Folkrace
Årets prisutdelning för Rally/Folkrace kommer även i år att hållas med en gemensam
tillställning i Danviks Center lördagen den 28 november.
§ 127 Besök av Daniel Frodin, Teknikens Värld
Styrelsen hade bjudit in Daniel Frodin från Teknikens Värld som delgav oss
information om tidningen och dess satsning på bilar och motorer. Daniel som också är
mycket intresserad av bilsport berättade om sitt deltagande i både långlopp och
folkrace.
§ 128 SGA-rundan
En rundgång av samtliga närvarande SGA gjordes. Några av SGAna redogjorde från
resp SGA-kurs de deltagit i. För de flesta var nu tävlingssäsongen över. Nu gäller det
att fokusera och planera för kommande tävlingsår 2010.
§ 129 Övrigt
Överklagan av StBFs förbundsbestraffning JK 29/2009 och JK 31/2009
Meddelades att JK 29/2009 och JK 31/2009 överklagats.
”Kvartssamtal”
Dagens ”Kvartssamtal” hade förts med Kurt Westberg – Bil-O.
§ 130 Banägarmöte
Intresset av gemensamt banägarmöte tycks inte vara aktuellt eller i behov av och det
senaste mötet fick ställas in. Beslöts att inte fortsätta med dessa möten.
§ 131 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum torsdagen den 10 december.
§ 132 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla för ett bra och trevligt möte.
Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

