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Protokoll 6/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte den 14 september 2004
hos A-C Rosén, Segeltorp
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa)
Åke Hansson (ÅHa)
Erik Häggbom (EHä)
Håkan Kujahn (HKu)
Jöran Pettersson (JPe)
Anne-Catherine Rosén (ACR)
Janne Lönnmark (JLö) §§ 58-61

§§ 58 - 67
§ 58

Öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 59

Dagordning:
Dagordningen godkändes med några tillägg.

§ 60

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 61

Besök av vår webmaster Janne Lönnmark
JLö hade inbjudits till mötet för att vi tillsammans diskutera vår nuvarande hemsida
och eventuella ändringar. Kommer in dåligt med material från de olika sportgrenarna.
Beslöts att ta upp hemsidan vid nästkommande möte då samtliga SGA även är kallade.

§ 62 Skrivelser:
- Brev från Janne Rydh ang Förbundsfunktionär
Ett brev hade inkommit från Förbundsfunktionärskommittén, där man inbjudit till en
träff i Knivsta. Förbundet står för kurskostnaderna och resp distrikt för
resekostnaderna. Stockholms BF hade 2 deltagare på listan, varav den ena ansökan
gått via distriktet. ACR kollar upp det andra namnet och meddelar OK till Janne Rydh,
sekreterare i Förbundfunktionärs- kommittén.
- Inbjudan till CL-kurs för Rekryterare
Inbjudan till CL-kurs för Rekryterare den 13-14 november hade kommit. Beslöts att
ACR deltar.
- Brev ang saknade årsavgifter och årsrapporter
Kurt-Lennart Jönsson, SBF, hade skickat en redogörelse hur distriktets klubbar låg till
med betalning av årsavgift resp inlämnad årsrapport. Kassören fick i uppdrag att
kontakta de klubbar som inte hade dessa två uppgifter klara så att man inte missar
rösträtten vid kommande årsmöte. Sista dag 30.9.04.
- Mail från Annemo Friberg ang Handslaget
Från Annemo Friberg som f n är projektanställd på SBF hade det kommit ett mail där
hon påminner om att söka pengar från Handslaget. Hon berättade också att hon gärna
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kommer ut till distrikt och klubbar för att på plats lämna mer upplysning. JHa ringer
Annemo och bjuder in henne vid lämpligt styrelsemöte med SGAna.
-SBFs enkät
En enkät från SBF hade kommit. Lägges till handlingarna för att besvaras senare.
- Media/Krishanteringskort
Två buntar med Media- resp Krishanteringskort och instruktion hade skickats från
SBF. Beslöts att överlämnas till Eva Bucht och att vid varje tävlingstillstånd skicka
med 3 ex av varje sort.
§ 63

Ekonomi:
Ekonomin bra. Fortfarande lite fakturor och reseräkningar inskickade.

§ 64

Bilsportmässan:
JHa informerade att han varit i kontakt med Stockholms-Mässan och bokat en monter
för Stockholms BFs räkning till Bilsportmässan den 19-21 november.
Diskuterade hur och vad montern skulle innehålla samt beslöt att ta upp diskussionen
åter vid nästkommande möte då även SGAna är med. Konstaterades att vår
utställningsskärm var mycket inaktuell och måste förnyas. Beslöts att kontakta resp
SGA att snarast få hjälp att skaffa en ny fräsch bild av sin sportgren till skärmen. JHa
hade varit i kontakt med en tryckare som skulle hjälpa till att trycka dessa nya bilder.
ACR kontaktar SGAna.

§ 65

Övrigt:
Lazzat Motorklubb
Lazzat Motorklubb kommer att köra sin nästkommande tävling i Alunda den 3.10.
Styrelsen beslöt att göra ett besök där för att på plats studera denna tävlingsform.

§ 66

Nästa möte:
Tisdagen den 12 oktober, SBF, Bilsportens Hus, Bredden.

§ 67 Avslutning:
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Anne-Catherine Rosén

Justeras:

Janne Hallerstedt

