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Protokoll 12/2007
fört vid styrelsens möte i
Bilsportarvets lokal i Fruängen
tisdagen den 29 januari 2008
Närvarande:
Jöran Pettersson, ordförande
Janne Hallerstedt
Åke Hansson
Hans Hillebrink
Christian Larsson
Janne Lönnmark
Anne Catherine Rosén
Jessica Wikman
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§ 148 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga närvarande välkomna och då speciellt välkommen till
vår fadder Hans Hillebrink inför kvällens möte.
§ 149 Dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg - Ny klubb.
§ 150 Protokolljustering
Styrelseprotokollen nr 10 och 11 justerades och lades till handlingarna.
§ 151 Skrivelser
SISUs distriktstämma
SISUs distriktsstämma kommer i år att äga rum på samma helg som SBF har sitt
årsmöte. Beslöts efterhöra om någon av SGAna kan delta.
Förslag från Kurt Westberg
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Kurt Westberg hade inkommit med ett förslag till ersättning av SGAna. Styrelsen
beslöt att avslå förslaget p g a skattetekniska skäl.
Inbjudan till styrelsemöte på Gålö
Kurt Westberg har inbjudit styrelsen och SGAna att förlägga vårmötet till klubbstugan
på Gålö. Styrelsen beslöt att mötet den 13 maj blir i Gålöstugan.
Inbjudan från Vä BF till uppdateringskurs f vagnboksutfärdade och tekniker i
Folkrace Beslöts att från Stockholms BF inte delta i denna.
Inbjudan f kursledare/utbildare FR och RA
Janne Lönnmark deltar i kursen.
Haninge MK 50 år
Haninge MK firar i år 50 år och kommer att fira detta lördagen den 16.2.
Beslöts uppvakta klubben i samband med vårt årsmöte den 14.2.
§ 152 Ekonomi
Tillsammans gick vi igenom årets resultat.
Sammanställning av distriktens tillståndsavgifter
Från ÖNBF har inkommit en sammanställning av distriktens tillståndsavgifter. Detta
kommer att diskuteras vid ordförandemötet 2.2.2008 i vilket Janne Hallerstedt deltar.
§ 153 Verksamhetsberättelsen 2007
Verksamhetsberättelsen för år 2007 är nu färdigtryckt och genomgicks. Kommer att
skickas med i utskicket till delegaterna. Övriga deltagare får densamma vid årsmötet.
§ 154 Rapport från Planeringsdagen
Rapporterades från Planeringsdagen och noterade att den varit bra. Tyvärr var det flera
SGA som hade förhinder och kunde inte delta.
§ 155 Gokarttävling i Västberga
SBF hade på sin hemsida skrivit en pressrelease om Gokart-tävling i Västberga den
19.2 med arrangör KAK. Någon ansökan från klubben hade inte inkommit.
Kassören tar kontakt med klubben.
§ 156 Stadgeändring från SBF
SBF hade skickat ut ändringar i Svenska Bilsportförbundets stadgar att behandlas vid i
första hand resp distriktsårsmöte därefter tas upp på förbundsårsmötet den 13 april.
Styrelsen diskuterade de föreslagna ändringarna och beslöt att tillstyrka desamma.
§ 157 För sent inkommen motion från MK Speed
MK Speed hade inkommit för sent med en motion avseende
Val av SGA och Distriktstekniker inom resp sportgren och distrikt.
Styrelsen beslöt ändå att behandla motionen och avstyrkte densamma.
Vidare beslöts att efterhöra delegaternas önskemål om att ta upp motionen till
behandling vid årsmötet.
.
§ 158 Stockholms BFs årsmöte
Planeringen inför årsmötet torsdagen den 14 februari i Restaurang Active Caterings
lokaler. Danviks Center, Stockholm-Nacka, stämdes av och allt verkade vara under
kontroll.
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§ 159 Ny klubb – MX-5 Racing Club
MX-5 Racing Club med totalt 39 medlemmar hade ansökt om inträde i Stockholms
Bilsportförbund. Ansökan godkändes och klubben önskades välkommen i förbundet.
§ 160 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att ske direkt efter årsmötet torsdagen den 14 februari.
§ 161 Mötets avslutande
Kvällens ordförande Jöran Pettersson tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Jöran Pettersson
Ordförande

