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Protokoll 03/2007
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos Janne Hallerstedt i
Gustavsberg tisdagen den 24 april
2007.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Janne Lönnmark (JLö)
Åke Hansson (ÅHa)
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32 – § 46
32 Mötets öppnande
33 Dagordning
34 Protokolljustering
35 Skrivelser
VIP-kort
36 Ekonomi
37 Ansökan om bidrag – Haninge MK
38 Rapport från SISUs årsmöte
39 Rapport från SBFs årsmöte
40 Planering av Prova på dag på Högsta
41 Arbetsplanen
42 Fadderklubbarna
43 LABC-kurs
44 Utökning av FR-sektionen
45 Nästa möte
46 Mötets avslutande

§ 32

Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 33 Dagordning
Kvällens dagordning godkändes med ytterligare några tillägg.
§ 34

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 02/07 godkändes och lades till handlingarna.

§ 35

Skrivelser
VIP-kort – Förslag på namn för årets VIP-kort gicks igenom och man beslöt skicka
in dessa ansökningar till SBF.

§ 36 Ekonomi
Janne L redovisade den senaste ekonomiska rapporten.
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Behovet av en ljudmätare är fortfarande aktuell och man anslog 20.000.- till inköp av
densamma. ÅHa undersöker olika leverantörer och priser.
Kassören tog upp ett förslag om ändrade tillståndsavgifter för 2007. Beslöts att i
dagsläget inte göra några ändringar.
§ 37 Ansökan om bidrag – Haninge MK
Haninge MK hade ansökt om ett bidrag på 5.000.- till marknadsföring m m i samband
med att slutsträckan för Midnattssolsrallyt som kommer att ske på Högsta-banan och
med Haninge MK som arrangör.
Styrelsen avslog begäran och hänvisade till att våra satsningar vid tävlingsverksamhet
ska vara av ungdomskaraktär. Hänvisade klubben istället till Handslaget. Janne H
meddelar Magnus Edsäter.
§ 38

Rapport från SISUs årsmöte
Janne H och Jöran P hade deltagit vid SISUs årsmöte och lämnade rapport från detta.

§ 39

Rapport från SBFs årsmöte
Diskuterade SBFs årsmöte som hade ägt rum helgen den 21-22 april och där Janne H,
Anne Catherine och Jöran var delegater samt Janne L och Åke var där i egenskap av
ordförande i sina resp utskott.

§ 40 Planering av Prova på dag på Högsta
En Prova på dag är planerad att genomföras på Högstabanan den söndagen den 19
augusti. Vid nästkommande möte med SGAna kommer detaljplaneringen att äga rum.
§ 41 Arbetsplanen
En avstämning av arbetsplanen för 2007 gjordes och man beslöt att kontinuerligt vid
varje möte behandla och följa arbetsplanen.
§ 42 Fadderklubbarna
En revidering av listan för Fadderklubbar gjordes då ändringar skett under året.
§ 43 LABC-kurs
En ny LABC-kurs kommer att genomföras under hösten. Datumet blir den 17.11.
Inbjudan till våra klubbar och ytterligare info kommer att skickas ut senare. Denna
kursdag kommer även att innehålla andra ämnen som bl a miljö.
§ 44

Utökning av FR-sektionen
En utökning av FR-sektionen har godkänts. SGA i Folkrace - Katja Koho kommer att
till sin hjälp ha Markus Isteri, Stockholms BK.

§ 45

Nästa möte
Nästa möte kommer tillsammans med SGAna att äga rum tisdagen den 15 maj ute på
MHF Ungdoms anläggning i Skarpnäck.

§ 46

Mötets avslutande
Janne tackade för ett bra och trevligt möte och avslutade kvällens möte.
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Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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