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Protokoll 05/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsesammanträde 2001-06-12
Bilsportens Hus, Bredden
Peter Bokström, (PBo), ordf
Eva Bucht, (EBu) sekr
Ulla Bergqvist, (UBe)
Åke Hansson (ÅHa)?
Jan Lönnmark (JLö) FR
Titti Ågren (TÅg)

§ § 51-61
§ 51
Öppnande
Ordf. hälsade välkommen till mötet.
§ 52
Protokollsjustering
Protokoll 4/01 genomlästes/justerades och lades till handlingarna
§ 53
Skrivelser
Listan över inkomna skrivelser genomgicks enligt separat lista lista.
Bl a:
MK Speed ans/brev FR utskottet om felaktiga uppgifter i annons i IB pga otydligt faxmanus till IB betr prisnivå.
Styrelsen tillskriver MK Speed med liten varning och uppmaning att kontrollera reglerna inför tävlingen och
nästkommande annonsering/tävling. JLö har varit i kontakt med både klubben och FR-utskottet som anser att de
bör räcka med att klubben får denna varning men att det inte tål att upprepas.
En ansökan om har kommit från Olle Bergqvist, Värmdö Tekniska Gymnasium, om att fålösa FR-licens och att få
utbilda förare och funktionärer. UBe kontaktar Bengt Rosén. Stockholms BF vill gärna ha honom som utbildare
men kräver mer FR-kunskap. UBe tillskriver Olle med förklaring.
§ 54
Ekonomi
Ulla efterlyste pg-nummer till samtliga då det underlättar utbetalningar. Om man inte har det kan man lämna pgnummer till egna banken+eget kontonummer.
§ 55
Rapporter
Gärdesloppet har genomförts och det var lyckat även i år. Till nästa år kommer det att satsas ännu lite mer då
Stockholm firar 750 år.
§ 56
Bilsportens Dag Högsta
Ännu har inget framkommit om vad som planeras att göras inför Bilsportens Dag på Högsta 8/9. En uppmaning till den
utsedda gruppen att snarast påbörja arbetet görs (EBu). EN liten justering gjordes i sammansättningen av gruppen.
TÅg, EDa kvarstår men sköter detta tillsammans med JLö.
§ 57
Hemsidan
Lösenord till samtliga intresserade SGA för egen uppdatering av hemsidan kommer att administreras av LOl och HKu.
§ 58
Klubbar
Kvällsträffen med A-klubbarna diskuterades.
En aktuell lista över A och B-klubbar upprättas av UBe så att EBu kan skicka inbjudan till första mötet som beslutades
att bli i samband med Styrelse+SGA-mötet 15 augusti.
UBe översänder listan under vecka 25 till EBu.
§ 59
Actionlistan
T-shirts och dekaler kommer att levereras under vecka 24 enl löfte från Profilkompaniet. UBe håller i detta.
§ 60
Övrigt
JLö tog upp bristen påljudmätare påtävlingar.
En uppmaning görs till HKu att påsamtliga tävlingstillstånd ange ljudmätarkravet (EBu)
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§ 61
Mötets avslutande och nästa möte
Ordförande tackade för dagens möte och påminde om nästa möte; 15 augusti för för samtliga samt tillsammans med
A-klubbarna. Platsen är prel Bilsportens Hus, Bredden.
Vid protokollet

Justeras

Eva Bucht, sekr

Peter Bokström, ordf
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