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§ 27

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, kl. 19.50.

§ 28

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 29

Protokollsjustering
Protokoll 2015 nr 02 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 30

Ekonomin
Se även SDF-stöd, § 32 c).
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Ekonomiska läget följer budget, lite turbulent, nya avgifter fakturerade men inte
inbetalade än.
Postboxen har blivit mycket dyrare samt avgiften för Plusgiro ökat med 100%.
Avgifter för kurser börjar bli väldigt dyrt, detta har även noterats bland de övriga
distrikten. FWa tar upp det vidare med DOG-Gruppen.
Försenade klubbavgifter:
Kocktorp: JLö har kollat, de har betalt för 2014 saknas för 2013,
Nollåtta MK: Har inte hört av sig, bevakas, FWa följer upp.

§ 31

Stockholms BF Hemsida
KLu kontaktar Bill om att ta fram en ny bild till huvudet på våra hemsidor.
Bordlägges.
StBF hemsida på IdrottOnline:
Länken www.stockholmsbf.org går direkt till IdrottOnline, JLö kollar om det går att
styra om så att den nuvarande sidan visas direkt. FWa tar med problemet via DOG.

§ 32

Skrivelser
a) (SBF) Stadgar
SBF har begärt in gällande stadgar för distriktet för kontroll och säkerställa att de
följer gällande mall. HKu har skickat StBF’s stadgar till SBF den 18/3.
b) (SIF) Utbildning
SIF/SISU Stockholm har kurser för bl.a. SDF styrelserepresentanter.
Har någon intresse? Se även:
http://issuu.com/stockholmsidrotten/docs/utbildningskatalog_2015.
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c) (SIF) SDF-Stöd
För att få SDF bidrag måste distriktet även svara på en enkät.
Särskild redovisning: ”Enkät om målområde Demokrati med inriktning på
värdegrundsarbete”. FWa svarar på enkäten.
d) Tackkort
Vi har mottagit tackkort från Inger Pettersson gällande Bosses Begravning.
§ 33

Rapporter och övrigt
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Det diskuterades:
- Etik på Sociala medier;
- SBF Utbildningsstuktur;
- Problem inom/med RY-Utskottet;
- Ungdomsintegrationsprojektet avbrutet, f.n. är Josefin Lundin avkopplad från
denna och fortsättningsvis styras av ungromsgruppen. DOG anser att det ska
återföras till Josefin;
- Oklart med hur SBF’s hemsida fungerar;
- Problem inom/med DR-Utskottet; och
- Problem inom/med KA-Utskottet.
Det kommer att vara ett DOG möte i samband med FS-årsmötet på Arlanda.
b) (JLö) Övrigt
Förtjänsttecken (Från möte 2014-#09-10.)
Andra SDF har denna utmärkelse Guld, Silver resp. Brons. För Brons gäller även att
detta skulle kunna utdelas även till medarbetare som inte är medlemmar.
Bordlägges till kommande möte, JLö fortsätter att reda ut.
Licens och Tävlingssystemet (LOTS)
JLö har ”jagat” utbildning via SISU i enlighet med:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Forbundsinfo/LOTS/
Det har hittills inte lyckats att få kontakt med StBF’s SISU kontakt.
Både representanter för klubbarna samt berörda inom StBF kommer att behöva
utbildning för att kunna hantera IdrottOnline./LOTS.
Tävlingsbanor i distriktet
SBF har begär in uppgifter om alla tävlingsbanor som finns i distriktet.
Uppgifter ska rapportera in till SBF för hantering i LOTS.
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c) Mail från JLö
(Från möte 2015-#02.)
JLö har skickat en fråga till klubbarna om att få in uppgifter om vilka kurser de
licensierade funktionärerna har genomfört. Vilka domare & tävlingsledare som
finns i klubbarna.
JLö planerar att upprätta ett register för att hålla ordning på alla distriktets
funktionärer för att bevaka att domare tävlingsledare innehåller sina krav om att
ha gått kurs vart 3 år. Uppgifterna ska vara inlämnade till den 31 mars.
Förhoppningsvis kommer detta att bli bättre när IdrottOnline är implementerat.
JLö har fått svar från en del, en större del återstår. Ptk. avslutad.
d) SGA Enkla Tävlingsformer
(Från 2015-#01 och möte 2015-#02.)
FWa kontaktar tilltänkt person, hänsyns ska tagas till att det ska vara någon som
kommer att representera alla de tävlingsformer som ingår i Enkla Tävlingsformer.
e) Järfälla MK
(Från möte 2015-#02.)
Järfälla MK blir av med sin bana 2016-12-31, får inte förlängt arrendeavtal då det
löper ut 2016-12-31.
Kan vi hjälpa till med något, t.ex. skriva brev. FWa gör ett förslag på skrivning.
FWa jobbar på detta, kvarstår.
f) (JPe) DM-Prisutdelningar
JPe föreslår att Resp. SGA får avgöra hur DM-prisutdelningen ska ske, i egen regi
eller i samband Årsmötet. Styrelsen godkänner förslaget.
g) (HKu) Diverse
- Protokoll från SBF, alla hämtar själva? Hur skickar SBF ut?
Nyhetsbrev SBF Mars.  vilka är intresserade?
Nyheter från SIF Mars.  vika är intresserade? HKu skickar vidare.
HKu gör lista till alla för diskussion vid kommande möte med SGA.
- Uppvaktning vid Födelsedagar.
HKu har gjort en Excel-lista för uppföljning rapport vid aktuellt tillfälle.
50 år + 60 + 70 + 75, uppvaktning med en blomma eller motsvarande.
Vi ser över rutinerna så att vi kan uppvakta mästare (SM/VM/EM) inom de
olika sportgrenarna.
- Vi har fått 5 VIP kort, HKu har dessa f.n.
De som har behov av att dela ut, kontaktar styrelsen vid kommande möte.
§ 34

Ungdomsprojektet
Se §33 a)
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§ 35

Inför SBF Årsmöte 19 april Arlanda
Mötet diskuterade uppkomna frågor från bl.a. DOG-möten. De närvarande delagaterna
kommer att träffas på Arlanda för en gemensam måltid fredag 17 april kl. 19.00, ett
möte med DOG-gruppen för ordf. (+ v.ordf.) är planerat till kl. 21.00.

§ 36

Nästa möte
Nästa möte, (#04) med SGA den 12 maj 2015 på MHF Skarpnäcks
tävlingsområde i Nacka. Vi fixar => JLö fixar förtäring. HKu meddelar SGA RB,
(TLi).. ACr kontaktar RB-världsmästarens pappa till om han kan komma till ca.
kl. 19:00.
Alla kallas till 18:30.
Kommande möte, 9 juni 2015. Kl. kl. 18:30,
Plats: Hemma hos KLu.

§ 37

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.40.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
Hemsida: www.stockholmsbf.org
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