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Protokoll 06/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsesammanträde med SGA 2001-08-21
Bilsportens Hus, Bredden
Peter Bokström, (PBo), ordf
Eva Bucht, (EBu) sekr
Ulla Bergqvist, (UBe)
Ewa Dahlqvist( EDa)
Orvar Warfvinge (OWa)
Jöran Pettersson (JPe)
Jan Lönnmark (JLö) FR
Titti Ågren (TÅg)
Lennart Olsson (LOl)

§ § 62-71
§ 62
Öppnande
Ordf. hälsade välkommen till mötet (som började på”obestämd” tid då den var lite otydligt angiven, EBu)
§ 63
Protokollsjustering
Bordlades till nästa möte
§ 64
Skrivelser
Listan över inkomna skrivelser genomgicks enligt separat lista lista.
Bl a:
Rallykommitténs förfrågan om att få hyra lokaler för utbildning i SIF-huset för Stockholms BF. Styrelsen har inget
emot detta.
SBFs valberedning har inkommit med en förfrågan till SDFen om förslag på ledmöter till SBFs Styrelse vid nästa
Rådsmöte. Minst tre nya varav minst en tjej. Tas upp påmötet 20/9. SBF ska ha svar i oktober.
SISU har via PBo hört av sig och vill komma till ett av våra möten samt få en uppdatering av våra personuppgifter.
EBu åtgärdar detta.
§ 65
Ekonomi
Reseräkningen bör ligga ute på hemsidan som en mall så att man kan hämta den när det behövs . EBu kontaktar HKu.
§ 66
Rapporter
Kvällsträffen med klubbarna var väldigt uppskattad av både klubbar och oss. Ett enkelt protokoll fördes som
distribueras till samtliga klubbar via Aktuellt 0102 som kommer ut i slutet av september. Förbundsdirektör Jan Jättne
höll en kort föredragning innan klubbarna och Stockholms BF fick rå om sig själva.
Det diskuterades att försöka anordna någon form av Chatform för A-klubbarna. LOl varnade för detta men kan hjälpa till
med att utforma en sådan form.
Önskemål om publicering av regler för Uthållighetstävling framkom.
Till nästa klubbträff kommer det att tas fram en dagordning som klubbarna själva får påverka genom att höra av sig
innan. Men en punkt som kommer att tas upp till information och diskussion då är Framtidsdokumentet.
Förslag på övrigt innehåll mailas till EBu.
Samtliga Styrelseprotokoll ska distribueras till A-klubbarna.
Tack SBF och Janne för att vi får ha våra träffar hos er. Vi bjuder på fikabröd till personalen dagen efter nästa gång, dvs
21/9.
Alla närvarande fick varsin T-shirt: Jag gillar Motorssport och ett tygmärke att sy påsin jacka eller annat
favoritmotorsportplagg.
§ 67
Hemsidan
LOl ”delade ut” lösenord till berörda och vidare tar HKu hand om detta.
Se även under Rapporter och Ekonomi om övriga önskemål om utveckling.

§ 68
Actionlistan
T-shirtarna har kommit men UBe håller inne betalningen pga dålig passform. Dekaler inte framtagna ännu men UBe
undersöker status inför Högstadagen.
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§ 69
Bilsportens Dag Högsta
EDa, TÅg och JLö redogjorde för vad som är gjort inför Högstadagen och en lista med ansvarsfördelning upprättas av
EBu och distribueras till samtliga snarast (before midnight!) Möte måndag 27/8 Högstagruppen på Högsta och därefter
möte tillsammans med alla som kan närvara onsdag 29/8 för en sista genomgång.
Se bifogad ansvarsfördelning.
§ 70
Övrigt
Vid kommande Aktuelltutskick (0102) ska påminnelse om insändande av resultatlistor med personnummer göras.
Innehållet i detta utskick gås igenom på nästa möte.
§ 71
Mötets avslutande och nästa möte
Ordförande tackade för dagens möte och påminde om nästa möte; flyttas från 13 till 20 september för samtliga samt
tillsammans med Jan Olofsson från SISU. Platsen blir Bilsportens Hus, Bredden.
Resterande möten detta år är:
Datum
Aktivitet
Deltagare
20/9
Utvärdering Högsta + SISU + Aktuelltinnehåll
S, SGA, SISU
16/10
Inför Ordf/Ungd+Klubbkonferens samt arbetsmöte
S, SGA
10-11/11
KONFERENS + Arbetsmöte
S, SGA
6/12
Styrelsemöte
S

Vid protokollet

Justeras

Eva Bucht, sekr

Peter Bokström, ordf
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