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Protokoll 11/2007
fört vid styrelse/planeringsmöte på
Amani Hotel, Årsta-Stockholm
Lördagen den 12 januari 2008
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Thomas Bergelin
Åke Hansson
Claes Hoffsten
Håkan Kujahn
Christian Larsson
Erik Lindholm
Lars-Åke Lundberg
Janne Lönnmark
Susanne Lönnmark
Jöran Pettersson
Anne Catherine Rosén
Bo Svensson
Kurt Westberg

§§ 139 - 147
§ 139 Mötets öppnande
§ 140 Dagordning
§ 141 Ordföranden har ordet
§ 142 Aktivitetskalendern för 2008
§ 143 Ekonomi
§ 144 Mötesdagar 2008
§ 145 VGP prova på
§ 146 Nästa möte
§ 147 Mötets avslutande
§ 139 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga närvarande välkomna till planeringsdagen inför
verksamhetsåret 2008 och hur dagen kommer att vara upplagd.
§ 140 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 141 Ordföranden har ordet
Janne Hallerstedt berättade om enkäten. Han berättade vidare att syftet var att få
klubbarnas synpunkter på de tre viktiga punkterna:
- Stockholms BF resp SBF
- Stockholms BF - klubbarna
- Vad ska vi göra för aktiviteter som lockar både nya och gamla medlemmar?
Enkäten diskuterades och man lämnade synpunkter på ändringar och tillägg.
Beslöts skicka enkäten till klubbarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.
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§ 142 Aktivitetskalendern
Då vi nu bestämt att se framåt, redogjorde resp SGA endast för sina inplanerade
aktiviteter under 2008. Den sammanställda aktivitetskalendern presenteras vid
årsmötet.
§ 143 Ekonomi
Styrelsen tog del av de senaste siffrorna och konstaterade att budgeten i stort sett hålls.
§ 144 Mötesdagar 2008
En sammanställning av mötesdagar för 2008 delades ut till samtliga.
§ 145 VGP Prova på
Janne Lönnmark hade tagit dit hela sin fina utrustning för att alla som ville skulle få
prova på VGP (Virtuell Grand Prix). Det blev hårda kamper och många härliga skratt.
§ 146 Nästa möte
Nästa styrelse möte kommer att äga rum tisdagen den 29 januari i Fruängen.
§ 147 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de samlade för en trevlig lördag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

