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PROTOKOLL 05/2008
fört vid styrelsemöte i Bilsportarvets
lokal i Fruängen den 12 augusti 2008.
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Janne Lönnmark (JLö)
Jöran Pettersson (JPe)
Åke Hansson (ÅHa)
Anne Catherine Rosén (ACR), sekr
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166 – § 178
166 Mötets öppnande
167 Dagordning
168 Protokolljustering
169 Skrivelser
- Hög prishöjning för SGA-träff
- Anonym anmälan mot Lelle Olsson
- Anklagelse omoraliskt beteende – Göteborgs BF
- Överklagan tävling – Anders Carlsson
- SLC
- Inbjudan till CL-konferens 8-9 november 2008
170 Ekonomi
171 Ansökan om bidrag
172 Ungdomsforum
173 Utmärkelser och stipendier
174 Inbjudan till framtidskonferens (bordlagt ärende)
175 Tävlingsrapporter från tävlingar
176 Hemliga resan
177 Nästa möte
178 Mötets avslutning

§ 166 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet.
§ 167 Dagordning
Dagordningen med några ytterligare tillägg godkändes.
§ 168 Protokolljustering
Protokoll nr 4/08 godkändes och lades till handlingarna.
§ 169 Skrivelser
Hög prishöjning SGA-träff RY 11-12.10
Vi har fått ett mail från SGA Rally i Småland med reflektion av prishöjningen fredagsöndag för höstens kurser med närmare 35 %. Ordföranden tar upp detta vid
ordförandekonferensen i oktober.
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Anonym anmälan mot Lelle Olsson
Tagit del av anmälan mot Lelle Olsson. Denna anmälan kommer inte att behandlas
av SBFs Juridiska kommitté då densamma är anonym och alltså ingen anmälare finns.
Anklagelse omoraliskt beteende – Gö BF
Tog del av brev från Göteborgs BF ang anklagelse om omoraliskt beteende.
Överklagan tävling – Anders Carlsson
Tog del av brev från Anders Carlsson ang överklagan vid Ginetta G20 cup på
Karlskoga.
SLC
Tagit del av inkomna synpunkter om SLC och dess verksamhet.
Ordföranden tillskriver Fredrik Skoghag och efterfrågar om uppgifterna stämmer.
Inbjudan till CL-kurs för domare 8-9 november 2008
Janne Hallerstedt och Jöran Pettersson deltar i kursen.
§ 170 Ekonomi
Ekonomin överensstämmer med budget och är fortfarande stabil.
§ 171 Ansökan om bidrag – Haninge MK
Haninge MK hade ansökt om bidrag till att vid nästkommande tävling prova Traxsa
ljuskommunikation (elektronisk) för SBFs säkerhetsutveckling. Tyvärr kunde inte
något bidrag lämnas, men man hänvisade klubben att gm SBF söka bidrag från
Idrottslyftet.
§ 172 Ungdomsforum
Rapporterades att 5 st ungdomar från Stockholms BF deltagit i forumet 27-29.6.
§ 173 Utmärkelser och stipendier (bordlagt ärende)
Beslöts att införa ett resestipendium samt en utmärkelse i form av pengar och diplom
för bästa tjej och kille (tom 25 år) under verksamhetsåret. Statuterna kommer
att bearbetas och bl a läggas ut på hemsidan.
§ 174 Inbjudan till Framtidskonferens (bordlagt ärende)
Sekreteraren deltar i Stockholmsidrottens Framtidskonferensen den 3-4 oktober på
Aronsborg konferenshotell.
§ 175 Tävlingsrapporter från tävlingar
Granskning har skett av tävlingsrapporter från tävlingar. Eftersom det finns en del
oklarheter kommer ordföranden att tillskriva FD och även att man tar upp detta för
diskussion vid SDF-ordförandemötet i oktober.
§ 176 Hemliga resan den 20 september
Sekreteraren meddelade att en inbjudan skickats till samtliga klubbar och SGAna i
distriktet. Kassören lägger även ut inbjudan på vår hemsida.
§ 177 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 9 september i Tyresö.
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§ 178 Avslutning
Ordförande avslutade kvällens möte och tackade de närvarande för ett trevligt och
givande möte.
Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

