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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Årsmöte 2007-02-15
Plats: Amani Hotel, Marknadsvägen 6, Årsta..
Närvarande:
15 st ombud med totalt 47 röster, SDF-styrelsen, sportgrensansvariga och inbjudna gäster.
Presentation och prisutdelningar
Mötet inleddes med att Janne Hallerstedt, ordförande i styrelsen, hälsade alla välkomna till Stockholms
BF:s årsmöte på hotel Amani. Därefter presenterades de närvarande från styrelsen, Anne Catherine
Rosén, sekreterare, Janne Lönnmark, kassör och Åke Hansson, ledamot. Vidare presenterades de
närvarande SGAna – Lennart Olsson DR, Yngve Ekberg CK, Lars-Åke Lundberg KA, Kenneth Norling
Offroad, Sune Ohlsson Jurid, Dennis Hartman ordf Valber, Bengt Hedström Valber, och Tord
Hammarström Valber.
Janne Hallerstedt berättade om det gångna verksamhetsåret och framtida satsningarna kommande år.
Därefter följde prisutdelning av DM-plaketter i Karting, Bil-Orientering och Rally. Vi förflyttade oss efter en
kort fika med smörgås-paus vidare till konferensrummet bredvid foajén.
***********************
Mötet startade med en tyst minut för bilsportvännen Gunnar Elmgren, som nyligen gått bort.
Janne presenterade därefter Hans Hillebrink, ledamot från Förbundsstyrelsen, som berättade om
Styrelsens olika satsningar och idéer kommande år vad beträffar Visionen Full fart framåt mot 2012,
Handslaget, Bilsporten och Miljön, Bilsportarvet m m. Informationen bilägges originalprotokollet.
Daniel Azzari informerade om Bilsport Online och dess fördelar för klubbar och enskilda.
Hans Hillebrink delade ut två Guldrattar. Dessa gick till Bengt Hedström, nr 361, Stockholms BK och
Börje Askervall, nr 362, Stockholms BK.
MK Speed, som firat sitt 80-årsjubileum, uppvaktades med standar och blommor.
Även Per-Arne Thyllman uppvaktades med blommor och present då han efter den svåra olyckan på
Högsta kommit igen och är på god bättringsväg.
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade de närvarande klubbarnas representanter, Daniel Azzarri och
hans vikarie Martin Svalin från SBF, inbjudna gäster och övriga, välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet öppnades kl. 19.45.
§2
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Jan Lönnmark förrättade upprop av klubbarnas representanter och röstlängden fastställdes till 47 röster,
fördelade på 15 klubbar. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
§3
Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen med några smärre förändringar. § 8 utgår samt i § 13 strykes ”i SDF och
ordförande”. Vidare ändras då numreringen av §§ fr o m § 8.
§4
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§5
Val av ordförande för mötet
Hans Hillebrink, ledamot i Svenska Bilsportförbundets styrelse, valdes att leda dagens förhandlingar.
§6
Val av sekreterare för mötet
Anne Catherine Rosén valdes till sekreterare för dagens möte.
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§7
Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Daniel Azzarri och Janne Lönnmark.
§8
SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2006
Ordföranden gick sida för sida igenom verksamhetsberättelsen, inga justeringar noterades.
Årsmötet godkände förelagd verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och
balansräkning för år 2006.
§9
Revisorns berättelse för 2006
Då StBF:s revisor, Christer Boo var förhindrad att närvara, läste sekreteraren Anne Catherine Rosén upp
revisionsberättelsen, som lades till handlingarna, (bifogas originalprotokollet).
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.
§ 11
Behandling av Förbundsstyrelsens propositioner och SDFens motioner
Från Förbundsstyrelsen fanns inga propositioner att behandla.
Från distriktets klubbar fanns inga motioner att behandla
Från övriga distrikt fanns inga motioner inkomna till SBSF att behandla.
§ 12
Val på ett år av ordföranden i SDF och ordföranden i SDF-styrelsen
Valberedningen föreslog omval av Janne Hallerstedt, Värmdö MK. Inga ytterligare förslag framlades.
Till ordförande i StBF:s styrelse på ett år omvaldes enhälligt Janne Hallerstedt.
Janne tackade mötet för fortsatt förtroende.
§ 13
Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
Åke Hansson, RHK och Anne Catherine Rosén, Stockholms BK, är avgående ledamöter.
Valberedningen föreslog: Omval av ovanstående två personer.
Inga ytterligare förslag framlades.
Till ledamöter på 2 år omvaldes Åke Hansson och Anne Catherine Rosén.
§ 14
Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
Christer Boo, Botkyrka MK och Mats Jägerhult, Vallentuna MK är avgående revisor resp
revisorsuppleant.
Till revisor på ett år omvaldes Christer Boo, Botkyrka MK, till revisor, samt Mats Jägerhult, Vallentuna
MK, till revisorsuppleant.
§ 15
Val av ombud till SBF:s Förbundsårsmöte jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet uppdrog åt den valda styrelsen att utse ombud till Svenska Bilsportförbundets årsmöte.
§ 16
Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet uppdrog åt den valda styrelsen att utse ombud till Stockholms IF:s förbundsmöte.
§ 17
Val på ett år av ordförande i valberedningen
Dennis Hartman, Värmdö MK, är avgående ordförande.
Mötet föreslog omval av Dennis Hartman, Värmdö MK.
Årsmötet valde Dennis Hartman till ordförande och sammankallande på ett år.
§ 18
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen
Bengt Hedström, Stockholms BK, och Mona Blomgren, KAK Motorsport, är avgående ledamöter.
Mona Blomgren har avböjt omval.
Mötet föreslog omval av Bengt Hedström, Stockholms BK och nyval av Eva Bucht, SSK,
Årsmötet valde till ledamöter på två år Bengt Hedström och Eva Bucht.
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Tord Hammarström, KAK Motorsport, och Claes Hoffsten, Haninge MK, har ett år kvar av
mandatperioden.
§ 19
Fastställande av Inkomst- och Utgiftsstat för 2007
Årsmötet fastställde föreslagen Inkomst- och Utgiftsstat (budget) för 2007
Ingen höjning av klubbarnas medlemsavgifter inför 2007.
§ 20
Fastställande av Arbetsplan för 2007
Årsmötet fastställde föreslagen arbetsplan för 2007, (bifogas).
§ 21
Meddelande om dag och plats för Bilsportförbundets Förbundsårsmöte för år 2006
SBF:s Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 22 april 2007, på Bosön, Lidingö.
Hans lämnade sedan över ordet till Janne Hallerstedt som tackade Hans Hillebrink för ett mycket bra
genomfört årsmöte, varpå följde utdelning av blommor till mötesordförande.
§ 22
Mötets avslutande
Mötet avslutades med att Stockholms BF:s ordförande Janne Hallerstedt återigen tackade för visat
förtroende och önskade klubbarna lycka till med kommande säsong.
Mötet avslutades kl.21.00.
Sekreterare

Ordförande

Anne Catherine Rosén

Hans Hillebrink

Justeras

Justeras

Daniel Azzarri
Lyckostigen 9 D
158 78 MÄRSTA

Janne Lönnmark
Granitvägen 8
135 46 TYRESÖ

Protokoll 07.doc

2007-02-15

