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Protokoll 04/2005
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte den 2005-05-17 hos
Jöran Pettersson i Solna.
Närvarande:
Jöran Pettersson (JPn), v ordförande
Åke Hansson (ÅHa)
Anne-Catherine Rosén (ACR), sekr
Förhinder:
Janne Hallerstedt (JHa)
Erik Häggbom (EHä)

§§ 46 - 56
§ 46

Öppnande:
Vice ordförande JPe hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 47

Dagordning:
Dagordningen godkändes med tillägg.

§ 48

Protokolljustering:
Föregående protokoll gicks igenom och kommer att justeras av JHa då han
återkommer från sin USA-resa.

§ 49

Skrivelser
- Ansökan ny klubb
Motorklubben Track Experience har ansökt om inträde i Stockholms BF.
Beslöts tillstyrka ansökan och vidarebefordra densamma till RF.
- Begäran om utträde – Motorsällskapet Stockholm
Begäran om utträde har registrerats hos SBF 2005-04-28. Föreningen kvarstår i
SBFs register till efter att röstlängd för 2005 har fastställts den 1 december 2005.
- Skrivelse från Stockholms IF – Saknade handlingar
Stockholms IFs revisor hade efterlyst förvaltningsberättelsen samt resultat- och
balansräkning för 2004. Uppdrogs åt EHä att insända dessa handlingar.
- SBFs Officiella Meddelanden - IB
Bordlades att tas upp vid nästa möte.

§ 50

Ekonomi:
Då kassören (EHä) inte var närvarande, fick vi inte någon redovisning av ekonomin.
Efter telefonkontakt med EHä beslöts att ha ett extra möte betr bl a ekonomin
torsdagen den 2005-06-02.

§ 51

Reglemente för uthållighetstävling med reg bilar:
Tidigare bordlagt ärende diskuterades. Brev hade inkommit från Vallentuna MK.
Innan slutligt beslut kan tas kommer Styrelsen att göra ett studiebesök i Uppland.
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§ 52

Juridiska Kommittén
Då sekreteraren Bertil Örtenstrand begärt utträde ur Juridiska Kommittén,
diskuterades en ny ersättare för Bertil. Beslöts att tills vidare lämna sekreterarposten
Vakant på hemsidan.

§ 53

Hemliga resan:
Buss beställd och utgår från Gustavsberg, Värmdö. Hitintills inte så många
anmälningar, men anmälningstiden går inte ut förrän den 6.6 så det hinner komma fler.
Det är många bilsportaktiviteter just denna helg 18-19.6.

§ 54

Fadderskap
ACR la fram ett förslag att man inom styrelsen skulle dela upp distriktets klubbar i
fem grupper och att varje styrelsemedlem är fadder för en varsin grupp.
Beslöts jobba vidare med detta förslag vid senare möte.

§ 55

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum torsdagen den 2 juni. Plats meddelas senare.

§ 56

Avslutning
JPe tackade mötesdeltagarna för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne-Catherine Rosén

Jöran Pettersson

