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Protokoll 07/2006
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos Åke Hansson i
Saltsjö-Boo tisdagen den 12
september 2006.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa)
Dennis Hartman (DHa)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
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§ 90

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

§ 91 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 92

Protokolljustering
Protokoll nr 6/2006 genomgicks, justerades och lades till handlingarna.

§ 93

Kurs
Godkändes att JLö deltar i en kurs i SPCS Administration den 5.12.

§ 94

Ekonomin
JLö lämnade senaste ekonomiska rapporten, som styrelsen gick noggrant gick igenom.
Ekonomin fortfarande god.
Komplettering av MHF Ungdom Skarpnäck hade inkommit. Styrelsen beslöt att
bevilja klubben ett bidrag på 6000,00 för en tidigare arrangerad funktionärskurs där
yngre funktionärer deltog.
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Godkändes att KKo får disponera 1000,00 till en tävling med biljetter till Monsterracet
på Globen. Namn och personnummer på de vinnande lämnas till JLö.
§ 95

Hemliga resan
Den hemliga resan fick tyvärr inställas p g a för få anmälda. En faktura från
bussbolaget för avbokning av bussen med kort varsel får vi dessvärre betala.

§ 96

Kurslördag för klubbarna
Kurshelgen som är uppdelad i tre block bestående av LABC-utbildning, Bilsport
online samt Miljöcertifiering är bokad till lördagen den 28 oktober och kommer att
hållas i Stockholms Idrottsförbunds lokaler i Solna. JLö och ACR sätter ihop en
inbjudan och distribuerar densamma till SGAna och samtliga klubbar i distriktet.

§ 97

Rapport från möte med Axelerator
JHa rapporterade från ett möte den 11.9 med Anders Fluch på Axelerator, då man
diskuterat Finnkampen och där vi lämnade våra synpunkter av arrangemanget. Beslöts
att inbjuda Anders Fluch till vårt nästa styrelsemöte med SGAna den 10.10.

§ 98

Mötesdatum 2006
Gick igenom möteskalendern för 2006 och beslöt att följa densamma och inte göra
några ändringar.

§ 99

Anonym anmälan
En anonym anmälan hade inkommit om illegal verksamhet i Stockholm. JHa tar
kontakt med den utpekade och efterhör hans version.

§ 100 Ordförandekonferens
JHa berättade att han den kommande helgen var kallad till en ordförandekonferens där
han tillsammans med ordförandena från resp distrikt och förbundsstyrelsen skall
träffas och diskutera verksamheten i stort.
§ 101 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 10 oktober i lokalen hos
Lönnmarks i Tyresö.
§ 102 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för ett givande möte samt ett speciellt tack till Åke
Hansson för att vi kunnat ha mötet i hans nya villa.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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