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PROTOKOLL 07/2008
fört vid styrelsemöte hos
Jöran Petterson, Solna
tisdagen den 7 oktober 2008.
.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, vid protokollet
Jöran Pettersson
Åke Hansson
Frånvarande:
Janne Lönnmark
Anne Catherine Rosén
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195 Statuter för utmärkelser och stipendier
196 Rapport från Hemliga resan
197 Rapport från SDF-ordförande konferensen i Vingåker
198 Galan
199 Västra BFs konferens
200 Våra SGA
201 Nästa möte
202 Mötets avslutning

§ 190 Mötets öppnande
Dagens ordförande Janne Hallerstedt hälsade de två andra styrelsemedlemmarna
välkomna till mötet.
§ 191 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 192 Protokolljustering
Bordlades till nästkommande möte den 11 november.
§ 193 Skrivelser
- Haninge MK önskar att vår hemsidan uppdateras m m.
Beslutar att vi undersöker om vi kan hitta någon ny ansvarig webmaster, då
vår nuvarande har för mycket åtaganden och pga tidsbrist inte hinner med.
- Daniel Egenaes, utbildad HLR instruktör står till förfogande för StBF. Vi beslutar
att vi återkommer vid framtida behov.
- Djurholms Motorklubb fyller 60 år. Jöran har fått en inbjudan till klubbens
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Jubileumsmiddag. StBF gratulerar och bjuder in klubbrepresentant till årsmötet.
Miljöcertifiering av tävlingar. Lars Edvall ställer en skrivelse till tävlingsArrangörer. År 2009 ska alla tävlingar var miljöcertifierade. Vår miljöansvarige,
Susanne Lönnmark får i uppdrag att handlägga ärendet.
Webenkät, visionsarbete. Förbundet erbjuder sig att komma ut till distrikten och
klubbarna för att informera om visionsarbetet och webenkäten. Ordföranden får
i uppdrag att bjuda in Åsa Gerdes m fl till vår planeringsdag i januari.
Ordföranden redogör för svaret från SBF ang frågor som tidigare ställts.

§ 194 Ekonomi
Frågan bordlades då vår kassör inte var närvarande. Janne L har vid telefonsamtal
uttalat att vår ekonomi var god.
§ 195 Statuter för utmärkelser och stipendier
Vi diskuterar och tänker vidare. Vårt förslag är till att börja med Årets Ungdom och
Årets Funktionär. Vi föreslår att det blir SGA som nominerar och distriktsstyrelsen
som beslutar. Vi bordlägger ärendet till vårt planeringsmöte i januari.
§ 196 Rapport från Hemliga resan
Vår uppfattning var att det blev ett lyckat arrangemang. Vi har även hört det från
Deltagarna. StBF riktar ett stort tack till ordf i SSK, Micke Carlsson för ett väl
mottagning och en bra tävling.
§ 197 Rapport från SDF-ordförande konferensen i Vingåker
Se mailutskick. Ordföranden redogör, förtydligar och svarar på frågor.
§ 198 Galan
Beslutar att Jöran och Janne H anmäler sig till Galan. Åke, Janne L och Annki
deltar på uppdrag av SBF.
§ 199 Västra BF konferens
Styrelsen utser Åke och Janne H att delta. Ambitionen är att utse även deltagare till
Konferens Syd.
§ 200 Våra SGA
Vi bör se över våra SGA. Hur stöder vi SGA?
§ 201 Nästa möte
Nästa möte den 11 november är ett arbetsmöte då SGAna ska inkomma med äskande
inför nästkommande verksamhetsår Därav inbjuds inte någon gäst. Däremot inbjuds
en gästföreläsare till vår planeringsdag i januari 2009. Den 9 december har vi
julavslutning med styrelsen.
§ 202 Mötets avslutning
Mötet avslutas.
Vid protokollet

Justeras

Janne Hallerstedt, Mötessekreterare

Jöran Pettersson

