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Protokoll 08/2001
Fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsesammanträde 2001-11-19
Bilsportens Hus, Bredden
Peter Bokström, (PBo), ordf
Eva Bucht, (EBu) sekr
Åke Hansson (ÅHa)
Håkan Karlenhed (HKa)vordf+RC/B/CK
Ulla Bergqvist (UBe)

Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

NYHET! ACTIONRUTAN
Nytt ärende skrivs in i efter mötesbeslut
sedan bort i kommande.
Action
Postboxhantering
Tröjor – ny kontakt från Högsta
Hemsidan
Nya legitimationer
Arbetssätt, kommunikation, diff arvode
Actionrutan in i protokollet
Arbetsmötet
Årsmötet
Klubbkonferensen

i aktuellt protokoll och avslutat noteras färdigt i samma protokoll och tas
Beslut

Klart

010920
011119
011119
011119
011119
011206
011206
011206

011205

Ansvariga
EBu
TÅg

EBu
PBo, EBu
ÅHa
EDa

Noteringar
Var?
Diskuteras på arbetsmöte 020127
Diskuteras på arbetsmöte 020127
Diskuteras och dokumenteras på
arbetsmöte 020127
Actionlistan försvinner!
Ekstubben Älta 020127
Bilia? 010221
010316

§ § 83--92

§ 83
Öppnande
Ordf. hälsade välkommen till mötet.

§ 84
SISU –möte 25 oktober 2001 SIF
Mötet som genomfördes 25 oktober i lokaler påSIF enbart i form av information från SISU. Styrelsemötet inställdes pga
för få antal närvarande styrelseledamöter.
Informationen fick vi av Ulf Klasson som även kommer att vara med på den kommande klubbkonferensen planerad att
genomföras 9 december 2001 på Järva Krog. (Flyttad från 24 november). Inget protokoll fördes då all information delades
ut i form av broschyrer och kommer att tas upp igen. SGA deltog i detta möte och fick förslag på hur det går att få
bidrag från SISU vid olika former av aktiviteter.
§ 85
Protokollsjustering
Protokoll 07/01 justerades och lades till handlingarna.

§ 86
Skrivelser
Listan över inkomna skrivelser genomgicks enligt separat lista lista. Inkommen post har löpande vidarebefordrats.
- Förfrågan från Gärdesloppet om vårt deltagande 2002 diskuterades kort och beslut fattades att vi ska delta. TÅg
meddelas detta av EBu.
§ 87
Ekonomi
ÅHa har inte fått IB via Stockholms BF utan har betalt sin fakturor själv. EBu meddelar UBe som förfrågas om justering
av detta retroaktivt.

§ 88
Hemsidan
Hemsidan bör förändras och detta blir ett av de stora ämnena för arbetsmötet 19 januari 2002.
§ 89
Klubbkonferensen + Arbetsmöte
Järva Krog är bokat för klubbkonferensen och PBo snickrar till en inbjudan som går ut till klubbarna via mail och
hemsidan snarast. Priset är 300:-.
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Ulf Klasson, SISU, kommer att närvara för ytterligare info om SISUs möjligheter.
BÖs adept Andreas kommer att inbjudas till konferensen och erbjudas möjlighet att vara med i vårt styrelse/SGAarbete. Formerna för hur tas upp till diskussion tillsammans med Andreas.
PBo kollar med SISU om att få bidrag för genomförandet av konferensen för att konkretisera för klubbarna hur det kan
gå till.
Arbetsmötet planeras att genomföras 19/1 2002, kl 10-17. EBu undersöker om ev lokal.
(Hemsidan, nya leg och arbetssätt är punkter att diskutera)

§ 90
Actionlistan
Actionlistan avskaffas som ett separat dokument och inför som en Actionruta på protokollen.
§ 91
Övrigt
Nya legitimationer ska tas fram och tas upp på arbetsmötet.

§ 92
Mötets avslutande och nästa möte
Ordförande tackade för dagens möte och påminde om nästa möte; 6 december för samtliga då huvudämnet är att
diskutera deltajplaner för klubbkonferensen.
Platsen blir Bilsportens Hus, Bredden. Kallelse skickas ut.

Vid protokollet

Justeras

Eva Bucht, sekr

Peter Bokström, ordf
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