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PROTOKOLL 04/2008
fört vid möte hemma hos
Janne Hallerstedt, Gustavsberg
den 10 juni 2008.

Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
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153 – § 165
153 Mötets öppnande
154 Dagordning
155 Protokolljustering
156 Skrivelser
Inbjudan t Framtidskonferens 3-4.10
Enkät från SISU
157 Ekonomin
158 Ungdomsforum
159 Utmärkelser och stipendier
160 Distriktets enkät
161 All-aktivitetsdag i höst
162 Anmälan om bestraffning
163 Bil-O ang tävlingstillståndskonstnader
164 Nästa möte
165 Mötets avslutning

§ 153 Mötets öppnande:
Ordförande JHa hälsade samtliga välkomna till sin nya och trevliga bostad och
förklarade mötet öppnat.
§ 154 Dagordning
Förelagd dagordning med några ytterligare tillägg godkändes.
§ 155 Protokolljustering
Beslöts att mötet med SGAna den 13 maj på Gålö endast kommer att redovisas med
noteringar från sammankomsten, då det endast var en kamratträff inför sommarledigheten. Vi var 12 st som hade samlats och bl a grillade korv, tipspromenad, åt tårta
och hade det trevligt i största allmänhet.
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§ 156 Skrivelser
Inbjudan till Framtidskonferens
En inbjudan till styrelsen från SISU ang en Framtidskonferens den 3-4 oktober på
Aronsborg konferenshotell. Efter diskussion beslöt styrelsen ta upp detta igen på nästa
möte.
Enkät från SISU
SISU Idrottsutbildarna har skickat ut enkät till samtliga SDF och efterfrågat vilket
behov resp SDF har från SISU av vissa administrativa tjänster. Sekreteraren svarar och
sänder in densamma till SISU.
§ 157 Ekonomi
Ekonomin fortfarande stabil.
§ 158 Ungdomsforum
Svenska Bilsportförbundet har inbjudit ungdomar till ett Ungdomsforum i
Östergötland i samband med Midnattsolsrallyt 27-29 juni 2008.
Enligt anmälningslistan har fem ungdomar tillhörande Stockholms BF anmält sig till
forumet. Beslöts att uppmuntra dessa ungdomar. Distriktet kommer att stå för resan till
och från mötet i form av milersättning (18,00 x mil). Boende, logi och mat är
kostnadsfritt för resp ungdom och betalas av SBF.
§ 159 Utmärkelser och stipendier
Man diskuterade nya idéer för utmärkelser och stipendier. Ordföranden visade bl a
upp en ring som kan tas fram i både guld och silver. Beslöts att fortsätta diskussionen
vid nästkommande möten.
§ 160 Distriktets enkät
Ordföranden redovisade att det inkommit hitintills endast inkommit 11 st enkätsvar (varav en namnlös).
§ 161 All-aktivitetsdag i höst
Beslöts att åter försöka anordna en Hemlig resa.
Datum för resan blir den 20 september med anmälan senast den 1.9.
Priset för seniorer är 150,00 och för ungdomar helt gratis.
Sekreteraren skickar ut inbjudan till SGAna och klubbarna.
§ 162 Anmälan om bestraffning
En anmälan om bestraffning har inkommit och kommer att behandlas av Juridiska
Kommittén den 11 juni.
§ 163 Bil-O ang tävlingstillståndskostnader
Då flera länsstyrelser har olika prislistor vad gäller tillståndsavgiften för Bil-Otävlingar har SBF fått i uppdrag att försöka få till stånd ett gemensamt pris.
Ärendet kommer att tas upp på nästa ordförandeträff.
§ 164 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum efter sommaruppehållet tisdagen den 12 augusti.
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§ 165 Avslutning
Ordförande avslutade kvällens möte och önskade de närvarande en trevlig sommar och
semester.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande
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