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PROTOKOLL 03/2009
fört vid Styrelsemöte i Bilsportarvets
lokal i Fruängen tisdagen den 21 april
2009.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
Rickard Johnsson,
Urban Allberg
Christer Boo
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§ 34

Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och då speciellt Valberedningens nye
ordförande Rickard Johnsson och Dragracings nye SGA Urban Allberg samt
förklarade mötet öppnat.

§ 35

Dagordning
Dagordningen godkändes med fyra tillägg.

§ 36

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 02/09 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.

§ 37

Ekonomin
Kassören överlämnade och redogjorde för årets balans- resp resultatrapport fram
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till dags dato. Konstaterades att man i stort följer budgeten.
§ 38

Skrivelser
Inga skrivelser att rapportera.

§ 39

Rally Gotland
Rapport från årets Rally Gotland lämnades av Janne Hallerstedt och Jöran Pettersson
som deltagit där med ett 10-tal funktionärer från flera Stockholms klubbar. Utbytet
över distriktsgränserna hade varit mycket lyckat och kommer förmodligen att fortsätta
fler gånger.

§ 40

Förbundsårsmötet
Rapporterades från årsmöteshelgen där samtliga styrelsemedlemmar deltog. Under
lördagen jobbade alla med att försöka ta fram en ny vision för bilsporten. Söndagen då
själva årsmötet ägde rum hölls i trevlig anda under ledning av Björn Eriksson.

§ 41

Stockholms IFs/SISUs distriktsstämmor
Kenta Lundmark hade deltagit i ovanstående två stämmor och rapporterade även han
från en trevlig och givande lördag med representanter från de olika medlemsförbunden.

§ 42

VIP-kort
Stockholms BF har till förfogande ett antal VIP-kort. Vi gick igenom till vilka
betydande personer vi skulle dela ut desamma.
Beslöts ta upp ärendet vid nästkommande möte med SGAna den 12.5.

§ 43

Prenumeration av Bilsportbörsen
Förbundet har två gratisprenumerationer till sitt förfogande.
Beslöts att dela ut dessa till styrelseledamoten Kenta Lundmark och vår nya
webmaster Valkyria Edlund.

§ 44

Namnbyte 08 Gokartklubb till 08 Karting Klubb
08 Gokartklubb har ansökt om ändring av sitt klubbnamn till 08 Karting Klubb.
Styrelsen godkände namnbytet.

§ 45

Inval ny klubb – Västerorts RC Sportklubb
Västerorts RC Sportklubb, med i huvudsak Radiostyrd Bilsport på sitt program,
har ansökt om inträde i förbundet.
Styrelsen godkände invalet och önskade klubben välkommen till Stockholms
Bilsportförbund.

§ 46

Banägarmöte
Ett banägarmöte kommer att äga rum i distriktets regi för de klubbar i distriktet som
äger en bana. Första träffen blir i Botkyrkas klubblokal den 2 juni.

§ 47

Hemliga resan
Hemliga resan kommer även i år att gå av stapeln. Besked om datum kommer att
meddelas i god tid.
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§ 48

Avtackning av revisor
Då vår f d revisor Christer Boo inte hade möjlighet att närvara på vårt årsmöte hade vi
bett honom att komma till dagens möte. Christer avtackades för den hjälp och goda
samarbete vi haft under åren som gått.

§ 49

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tillsammans med SGAna tisdagen den 12 maj i
Tyresö.

§ 50

Avslutning
Ordföranden tackade samtliga för ett som vanligt trevligt möte och avslutade
detsamma.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF
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Janne Hallerstedt
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