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PROTOKOLL 09/2008
fört vid styrelsemöte i Fruängen
tisdagen den 9 december 2008.
.
Närvarande:
Janne Hallerstedt
Jöran Pettersson
Åke Hansson
Janne Lönnmark
Hans Hillebrink
Valkyria Edlund, §§ 215-217
Anne Catherine Rosén, sekr
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215 – § 231
215 Mötets öppnande
216 Dagordning
217 Webmaster
218 Protokolljustering
219 Skrivelser
Brev från Magnus Edsäter, Haninge MK
220 Ekonomi
221 Budget 2009
222 Valberedning
SGA DR och FR
223 Inför årsmötet
Lokal och förtäring
Medaljörer och inbjudna
Material till årsberättelsen
224 Tracksa – ljuskommunikation
225 Rapporter
a) SBFs Medaljutdelning
b) Hans Hillebrink, förbundsstyrelsen
c) RY/FC prisutdelning
d) Tidtagning
226 Stipendier
227 Arvoden
228 Röstlängden
229 Förbundsstyrelsens förslag till ändring av stadgar
230 Nästa möte
231 Mötets avslutande
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§ 215 Mötets öppnande
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade speciellt vår fadder Hans Hillebrink och
Valkyria Edlund samt de övriga styrelsemedlemmarna välkomna till mötet.
§ 216 Dagordning
Dagordningen godkändes med några tillägg.
§ 217 Webmaster
Valkyria Edlund hade inbjudits till mötet för att träffa styrelsen och erbjudas att
bli vår nya webmaster. Valkyria fick info vad som i stort bör vara med på vår hemsida,
därefter är det henne fritt. Då ärendet brådskar ser vi fram emot att Valkyria vill åta sig
detta uppdrag och komma med ett snabbt och trevligt förslag.
§ 218 Protokolljustering
Protokollen nr 07/08 och 08/08 godkändes och lades till handlingarna.
§ 219 Skrivelser
Brev hade inkommit från Magnus Edsäter, Haninge MK. Ordföranden besvarar brevet.
§ 220 Ekonomi
Ekonomin var fortfarande stabil.
§ 221 Budget 2009
Kassören föredrog budgetförslaget för 2009. Man beslöt att justera vissa poster och att
vid nästkommande möte godkänna densamma.
§ 222 Valberedning
Tyvärr var Valberedningens ordförande inte närvarande och då vi känner till att några
platser kommer att vara vakanta nästa år hänsköts ärendet till nästkommande möte.
§ 223 Inför årsmötet
Stockholms BFs årsmöte kommer att äga rum torsdagen den 12 februari 2009.
Diskuterade olika alternativ av lokal och förtäring. Åke fick i uppdrag att efterhöra
lokal.
Medaljörer och inbjudna. Kommer att vid nästkommande möte fortsätta planeringen
av årsmötet.
Material till årsberättelsen ska av SGAna vara insänt till Janne L senast vid
årsskiftet.
§ 224 Tracksa
Diskuterade ljuskommunikationen Tracksa och dess möjligheter vid tävlingar.
Stockholms BF kommer inte att kunna köpa utan man hänvisar i första hand till två
personer som har anläggningen för uthyrning.
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§ 225 Rapporter
a) SBFs Medaljutdelning Janne H, Janne L och Annki som deltagit i SBFs
medaljutdelning den 29 november rapporterade från tillställningen och som varit
trevlig. Dock påpekades det att man i fortsättningen och som det varit förut ska
nämna medaljörens klubb vid prisutdelningen.
b) Hans Hillebrink, vår fadder, rapporterade från förbundsstyrelsens sammanträden
och vad som är på gång i verksamheten.
c) RY/FR prisutdelning Jöran Pettersson rapporterade från prisutdelningen den 5
december som Rally och Folkrace tillsammans haft och med många deltagare.
d) Tidtagning Önskemål har inkommit om att Stockholms BF skall köpa in dator
tidtagningsprogram o fotocell att användas vid tävlingar. Innan beslut tas beslöt
man inhämta flera förslag och prisuppgifter.
§ 226 Stipendier
Det är SGAna som ska komma in med förslag på stipendiater för Årets Ungdom resp
Årets Ledare/Funktionär. Janne H gör en påminnelse till SGAna.
Förslagen lämnas in senast den 10 januari och styrelsen tar därefter det slutliga
beslutet.
§ 227 Arvoden
Diskuterades styrelsens ersättning, som inte varit justerat på åtskilliga år. Man beslöt
att inte göra några ändringar utan behålla nuvarande ersättning.
§ 228 Röstlängden
En röstlängd har skickats ut från SBF. Stockholms BF har även i år 3 st delegater vid
SBFs årsmöte och består av 6785 medlemmar.
§ 229 Förbundsstyrelsens förslag till ändring av stadgar
Från förbundet har ett förslag kommit om ändring av stadgar. Beslöts att noggrannare
gå igenom förslaget och ärendet tas upp vid mötet i januari.
§ 230 Nästa möte
Nästa möte blir den lördagen 10 januari tillsammans med SGAna. Plats och tid,
beroende på väderleken, kommer att meddelas deltagarna.
§ 231 Mötets avslutning
Mötet avslutas och alla önskades en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

