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PROTOKOLL 03/2008
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte i Bilsportarvets lokaler i
Fruängen tisdagen den 22 april 2008.

Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa)
Christian Larsson (CLa), adj ungdom
Dennis Hartman. Valberedningen
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
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140 – § 152
140 Mötets öppnande
141 Dagordning
142 Protokolljustering
143 Skrivelser
Skrivelse från Uffen Redhe
Vip-kort resp prenumeration av Bilsportbörsen
144 Ekonomin
145 Utskick till klubbarna
146 Ny adresslista
147 Enkäten
148 5pappcupen
149 Kartingtävling i Västberga – bordlagt ärende
150 Rapporter och övrigt
151 Nästa möte
152 Avslutning

§ 140 Mötets öppnande:
Ordförande JHa hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 141 Dagordning
Förelagd dagordning godkändes.
§ 142 Protokolljustering
Protokoll nr 02/08 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.
§ 143 Skrivelser
Brev från Uffen Redhe ang utbildning.
Ordföranden fick i uppdrag att besvara brevet.
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Skrivelse från SBF ang VIP-kort och prenumeration av Bilsportbörsen
Beslöts vilka som skulle tilldelas VIP-kort resp prenumeration av Bilsportbörsen.
Sekreteraren insänder beställningen till SBF:
§ 144 Ekonomin
Kassören meddelade att det började komma in årsavgifter från klubbarna och att
ekonomin hitintills följer budget.
§ 145 Utskick till klubbarna
Ett klubbutskick kommer i dagarna att gå ut till samtliga klubbar innehållande
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse samt ordföranden har ordet (april 08).
§ 146 Ny adresslista
Ny adresslista för 2008 kommer att färdigställas och skickas ut till berörda.
§ 147 Enkäten
Då flera klubbar inte besvarat enkäten som vi skickade i januari, beslöts att lägga med
en påminnelse i klubbutskicket till de klubbar som ännu inte skickat in.
§ 148 5pappcupen
Vi har erhållit en förfrågan ang 5pappcupen.
Ordföranden fick i uppdrag att tillställa DOG-gruppen hur man ska hantera ev
problem och regler.
§ 149 Kartingtävling i Västberga – bordlagt ärende
Då något svar från SBF fortfarande inte kommit, beslöts att ordföranden kommer att
göra en påminnelse och då ställa denna till Thomas Jansson.
§ 150 Rapporter och övrigt
Ordföranden rapporterade från DOG-gruppens möte den 11.4 på Arlandia Hotell.
§ 151 Nästa möte
Nästa möte kommer att tillsammans med SGAna att hållas tisdagen den 13 maj på
Gålö med bl a korvgrillning och varmt väder.
§ 152 Avslutning
Ordföranden tackade för som vanligt ett trevligt möte och avslutade detsamma.
Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande
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171 41 SOLNA
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