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Protokoll 09/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte 2004-12-20 i
Stockholms Idrottsförbunds lokaler,
Solna.

Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Åke Hansson (ÅHa)
Jöran Pettersson (JPn)
Erik Häggbom (EHä)
Håkan Kujahn (HKu)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr

§§ 129 - 142
§ 129 Öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 130 Dagordning:
Dagordningen godkändes med några tillägg.
.
§ 131 Protokolljustering
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 132 Skrivelser:
Brev från SBF
Förslag till stadgeändring. Beslöts bordlägga detta till nästa möte.
Brev från Valberedningen
Förslag till ledamöter i Bilstyrelsen. Beslöts bordlägga till nästkommande möte.
Lazzat Motorklubb hade inkommit med förfrågan om att få köra med
oregistrerade bilar inom konreglementet. EHä fick i uppgift att besvara brevet
samt att påminna klubben att snarast möjligt reglera saknade tillståndsavgifter.
§ 133 Verksamhetsberättelsen
Samtliga verksamhetsberättelser för resp gren ska vara insända före den 10.1.
ACR påminner resp SGA.
§ 134 Ekonomi:
Hku redogjorde för överlämnandet av ekonomihandlingarna.
Beslöts att en ekonomisk rapport tas fram till varje styrelsemöte.
§ 135 Stockholms Idrottsförbund
Vi har tidigare fått större utskick frankerade hos Stockholms Idrottsförbund med en
faktura till SBSF. Beslöts att tills vidare stoppa denna tjänst.
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§ 136 Bilsportmässa 2005
JHa meddelade att han prel bokat en monter för Bilsportmässan 2005 som kommer att
äga rum 25-27.11.05.
§ 137 Julhälsning
JHa ombesörjer att en julhälsning sätts in på hemsidan.
§ 138 SGA Rallycross
ACR meddelade att hon varit i kontakt med en kandidat till SGA i Rallycross. Han
lovade komma tillbaka efter nyår med besked.
§ 139 Tillståndsavgifter
ACR fick i uppdrag att via EBu försöka få en jämförelse hur tillståndsavgifterna
ser ut i övriga SDF.
§ 140 Juridiska protokoll
ACR kontaktar Bertil Örtenstrand så att även de övriga i styrelsen i framtiden får ta
del av de juridiska protokollen.
§ 141 Nästa möte:
Nästa möte äger rum tisdagen den 11 januari 2005. Plats meddelas senare.
§ 142 Avslutning
JHa avslutade mötet och tackade för visat intresse och önskade alla en trevlig julhelg
samt att vi ses igen med nya krafter i januari.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

