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Protokoll 10/2004
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte 2005-01-11 hos Åke
Hansson, Saltsjö Boo

Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Åke Hansson (ÅHa)
Jöran Pettersson (JPn)
Erik Häggbom (EHä)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr
§§ 143 - 158
§ 143 Öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 144 Dagordning:
Dagordningen godkändes med några tillägg.
.
§ 145 Protokolljustering
Föregående protokoll nr 9 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 146 Skrivelser:
Brev från SBF (bordlagt ärende)
Förslag till stadgeändring. Enades om förslag 3 i stadgeändring - Val av
Valberedning.
Brev från Valberedningen (bordlagt ärende)
Förslag till ytterligare namnförslag i Bilstyrelsen. Styrelsen har i dagsläget inga
nya namn.
Lazzat Motorklubb.
Krishanteringsmöte för Stockholmsidrotten
Stockholms IF hade inbjudit till ett Krishanteringsmöte i Solna den 12 januari.
Beslöts att Anne-Catherine Rosén och Titti Ågren deltar.
§ 147 Budget 2005
Budgeten godkändes. Justeringar kan dock bli aktuella om utfallet starkt förändras
under året.
§ 148 Verksamhetsberättelsen
Diskuterades verksamhetsberättelsens framsida och dess utförande. Kontakt tages med
Bertil Ö vad som hitintills saknas.
§ 149 Årsmötet
Stockholms BFs årsmöte kommer att äga rum torsdagen den 17 februari 2005 kl 18.30
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i Bilia Haga Norras lokaler i Solna. Kallelse och röstlängd kommer att utsändas till
samtliga klubbar enligt stadgarna.
ACR fick i uppdrag att kontakta den tilltänkte ordföranden för mötet.
.
§ 150 Ekonomi:
EHä gav en lägesrapport. Årsbudgetbalansen ser positiv ut. Kontakt kommer att i
fortsättningen regelbundet tas med revisorn. Styrelsen diskuterade svårt det var att få
räkningar/kvitton från personer som haft utlägg och att när de äntligen kommer är
mycket gamla. Förslag blev att räkningar och utlägg som är över tre månader förfaller.
§ 151 SGA Rallycross
ACR meddelade att hon inte fått besked från den tilltänkte SGAn i Rallycross. Tar ny
kontakt med honom.
§ 152 SGA Crosskart
Ett namnförslag har inkommit. ACR tar även kontakt med honom.
§ 153 Reglemente för konbanetävling
EHä har studerat det norska reglementet. Än återstår en del innan ett svenskt
reglemente kan presenteras. Beslöts att arbeta vidare med denna tävlingstyp.
§ 154 Västra BFs konferens
Inbjudan hade inkommit från Västra BF till deras bilsportkonferens i Skövde den
19-20.2. EHä erbjöds att delta i konferensen.
§ 155 Möten
Ett informationsmöte för teknikerna i Rally kommer att hållas söndagen den 16.1 i
Åkersberga.
Tisdagen den 18.1 hålls en förarkurs i Rally samt en ABC-kurs torsdagen den 20.1.
Dessa två kurser äger rum i Stockholmsidrotten i Solna.
Torsdagen den 27.1 arrangeras ett möte med sprintarrangörerna i Uppsala BSFslokaler
i Uppsala.
§ 156 Telefonmöte
Diskuterade att vi enskilda tillfällen ha telefonmöten. ACR fick i uppdrag att efterhöra
vad kostnaderna eventuellt skulle bli.
§ 157 Nästa möte:
Nästa möte äger rum tisdagen den 25 januari 2005 i SBFs lokaler i Bredden.
§ 158 Avslutning
JHa avslutade mötet och tackade Åke Hansson för att vi fått vara hemma hos honom
vid detta möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

