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PROTOKOLL 08/2009
fört vid styrelsemöte tisdagen den
6 september 2009 i Bilsportarvets
lokal, Fruängen
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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- Inbjudan till Offroadutskottets CL kurs
- Stockholmsidrotten Aktiviaden 2010
- SBFs Nyhetsbrev september 2009
- Brev från Vallentuna MK
110 Ansökan om bidrag
Värmdö Motorklubb
Joakim Darbom, 08 Karting
111 Hemliga resan
112 Nytt banägarmöte
113 Rapport från ordförandekonferens
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§ 105 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 106 Dagordning
Efter några tillägg godkändes förelagd dagordning.
§ 107 Protokollsjustering
Protokoll nr 07/2009 godkändes och lades till handlingarna.
§ 108 Ekonomi
Någon ekonomisk rapport förelåg inte då kassören hade fått förhinder till kvällens
möte.
§ 109 Skrivelser
- Inbjudan till Västra BFs konferens 21-22.11
Ordföranden hade för avsikt att delta.
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- Inbjudan från Offroadutskottet ang CL-kurs
Då SGAn i Offroad är vakant, beslöts att inte skicka någon deltagare.
- Stockholms-Idrotten: Aktiviaden 2010
Beslöts att förbundet inte deltar i Stockholm Winter Games som anordnas
På Stockholmsmässan 3-6 januari 2010.
- SBFs Nyhetsbrev – september 2009
Styrelsen tog tillsammans del av SBFs septemberbrev.
- Brev från Vallentuna MK
Ett brev hade inkommit från Vallentuna MK där man vill ha svar på fyra frågor
som uppkommit i samband med deras tävling Cramosprinten den 6 september
2009. Jöran Pettersson fick i uppdrag att besvara brevet.
§ 110 Ansökan om bidrag
- Värmdö Motorklubb
- Joakim Darbom, 08 Karting
Ovanstående ansökningar bordlades till nästa möte.
§ 111 Hemliga resan
Hemliga resan som gick av stapeln lördagen den 12 september och denna gång till
finalen i Svealandscupen (Rallycross) i Strängnäs. Arrangören på plats tog väl hand
om oss och det blev en trevlig tävlingsdag.
Styrelsen beslöt att även nästa år anordna en hemlig resa.
§ 112 Nytt banägarmöte
En ny inbjudan har gått ut med inbjudan till ett nytt Banägarmöte på Högsta den
20 oktober. Sekreteraren skickar ut en påminnelse att man ska anmäla om man kan
komma eller inte.
§ 113 Rapport från ordförandekonferens
Ordföranden hade deltagit i en ordförandekonferens tillsammans med de andra elva
distrikten och delar av förbundsstyrelsen. Han berättade om konferensens innehåll
och då bl a att förbundet kommer att starta en kampanj – Nolltolerans mot fusk, hot
och våld. I den grupp som bildades och som ska verka som ett bollplank ut i rörelsen
ingår även Janne Hallerstedt. Man gjorde också ett uppskattat studiebesök i Andreas
Erikssons verkstad utanför Nynäshamn
§ 114 Övrigt
- Rapporterades att de två bestraffningsärendena är överklagade till nästa instans.
- Rally och Folkraces gemensamma prisutdelning är bestämd till lördagen den 28.11.
- Ett förarmöte i Rally kommer att äga rum i Vaxholm den 5.11.
- Till SMK Örebros rallytävling den 17.10 kommer 11 funktionärer från Stockholms
BF att delta.
§ 115 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 10 november tillsammans med SGAna.
Plats meddelas i kallelsen.
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§ 116 Mötets avslutande .
Ordföranden tackade deltagarna för kvällens möte och avslutade detsamma.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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