Stockholms Bilsportförbund

Sidan 1 av 3

Utskrivet: 2009-01-21

Förhinder: Janne Lönnmark
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

PROTOKOLL 10/2009
fört vid styrelsemöte hos
Åke Hansson, Saltsjö-Boo
torsdagen den 15 januari 2009.
.
Närvarande:
Janne Hallerstedt
Jöran Pettersson
Åke Hansson
Anne Catherine Rosén, sekr

232 – § 246
232 Mötets öppnande
233 Dagordning
234 Protokolljustering
235 Ekonomi
236 Budget
237 Mötesdagar för 2009
238 Valberedning
239 Inför årsmötet
Lokal och förtäring
Medaljörer och inbjudna
Material till årsberättelsen
240 Stipendier
241 Förbundsstyrelsens förslag till ändringar av stadgar
242 Distriktstekniker/domare inom Karting
243 Redovisning kurser 2008 till Stockholms IF
244 Ny klubb – ClassicFormula Förarförening
245 Nästa möte - Planeringsmötet den 27 januari
246 Mötets avslutande.

§ 232 Mötets öppnande
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade de tre andra styrelsemedlemmarna välkomna
och öppnade mötet.
§ 233 Dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg – Ny klubb.
§ 234 Protokolljustering
Protokoll nr 09/08 godkändes och lades till handlingarna,
§ 235 Ekonomi
Bordlades då kassören inte var närvarande.
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§ 236 Budget
Budgeten kommer att fastställas vid nästa möte.
§ 237 Mötesdagar för 2009
Förslag till mötesdagar för 2009 diskuterades. Beslöts fastställa mötesdagar vid
nästkommande möte.
§ 238 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.
§ 239 Inför årsmötet
Stockholms BFs årsmöte kommer att äga rum torsdagen den 12 februari 2009.
Lokal blir samma som tidigare år, Restaurang Active Catering, Danviks Center,
Stockholm-Nacka. Inbjudan skickas ut till samtliga klubbar och övriga berörda senast
den 21 januari.
Medaljörer och inbjudna. Medaljörerna inbjudes av resp SGA. Fortsatt planering vid
nästkommande möte.
Material till årsberättelsen Saknar Janne L fortfarande material från några SGA.
Sekreteraren påminner dessa.
§ 240 Stipendier
Beslöts att lägga ut på hemsidan info om stipendier för Årets ungdom resp Årets
funktionär samt att vid nästkommande möte få in SGAnas förslag innan styrelsen tar
beslut.
§ 241 Förbundsstyrelsens förslag till ändringar av stadgar
Ändringarna diskuterades. Stockholms BFs styrelse beslöt bifalla desamma.
Vidare diskuterades motioner från Smålands BF samt Haninge MK, som man beslöt
att avslå. Ordföranden fick i uppdrag att kontakta Haninge MKs ordförande.
§ 242 Distriktstekniker/domare inom Karting
En skrivelse hade inkommit från Förbundsteknikergruppen inom Karting där man
efterlyser distriktstekniker/domare i varje distrikt. Beslöts att för Stockholm ta upp
detta i samråd med vår SGA i Karting.
§ 243 Redovisning av kurser 2008 till Stockholms IF
Stockholms IF efterlyser ”Redovisning av genomförda SDF-kurser”. Beslöts att ta
upp detta med kassören.
§ 244 Ny klubb – ClassicFormula Förarförening
ClassicFormula Förarförening, med 81 st medlemmar och i huvudsak historisk racing
på sitt program, har ansökt om inträde som medlem i förbundet.
Beslöts godkänna inträdet och hälsa klubben välkommen i Stockholms BF.
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§ 245 Nästa möte – Planeringsmöte
Nästa möte blir den tisdagen 27 januari tillsammans med SGAna i Lönnmarks lokal i
Tyresö.
§ 246 Mötets avslutning
Mötet avslutas och ordföranden tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet

Justeras

Anne Catherine Rosén

Janne Hallerstedt

