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PROTOKOLL 03/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte hos Kenta Lundmark.
Farsta den 2010-04-13

Förhinder:
Janne Lönnmark

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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Innan mötet startade hade styrelsen ett ”kvartssamtal” med Yngve Ekberg, SGA CK

§ 22

Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till kvällens möte och förklarade mötet
öppnat.

§ 23

Dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.

§ 24

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 1/10 (konstituerande mötet) justerades och godkändes samt lades
till handlingarna.

§ 25

Ekonomin
Någon ekonomisk rapport förelåg tyvärr inte då kassören inte var närvarande.
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§ 26

Skrivelser
SDF-byte Audi Club Sport
Rapporterades att Audi Club Sport begärt förflyttning till Östergötlands BF och att
Stockholms BF godkänt begäran.
Utklipptävling - Distrikten
För tredje året i rad kommer en tävling anordnad av SBF att spara och skicka in
pressutklipp från sitt distrikts olika sportgrenar.

§ 27

Dator
Beslutet som tagits vid det förra mötet att sekreteraren erhåller en ny dator kvarstår
samt att kassören övertar en dator modell 2009.

§ 28

Rapport från SBFs årsmöte på Gotland
Konstaterades att årets årsmöte på Gotland varit mycket trevligt och välorganiserat.

§ 29

VIP-kort och Bilsportbörsen
Styrelsen gick igenom listan för VIP-kort och prenumeration av Bilsportbörsen.
Stockholms BF erhåller i år 12 st VIP-kort och 2 st prenumerationer av
Bilsportbörsen. Sekreteraren insänder till SBF gällande lista för 2010.

§ 30

Bilsportens dag
Diskuterades en Bilsportens dag på Högsta och beslöt att bordlägga denna till
nästkommande möte.

§ 31

Hemliga resan
En hemlig resa kommer att gå av stapeln under året och olika förslag diskuterades.
En del uppgifter ska lösas innan beslut tas var och vart resan går.

§ 32

Banägarmöte
Kenta informerade att de tre banägarna Haninge MK, Speed MK och Botkyrka MK
har haft möte ang den gemensamma folkraceverksamheten på resp bana. Ett nytt möte
är planerat inom kort och om man är intresserad av att även styrelsen närvarar ställer
vi givetvis upp.

§ 33

Bullermätare
Diskuterades nödvändigheten av att distriktet innehar en bullermätare.
Vad som finns på marknaden samt prisuppgifter tas fram till nästkommande möte.

§ 34

Telefonlista (folder)
Önskemål har framkommit att åter ta fram den lilla Adress & telefonlistan i fickformat
som vi haft tidigare. Sekreteraren lyssnar med Janne Lönnmark om han kan ombesörja
detta.

§ 35

Registreringsbevis
Organisationsnummer nytt krav från RF. Föreningar måste skicka kopia till SBF
(Svenska Bilsportförbundet) av sitt registreringsbevis senast den 30 september.
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§ 36

Nästa möte
Nästa möte kommer tillsammans med SGAna att vara den 11 maj i Haninge MKs
klubblokal på Högsta.

§ 37

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande

SBSF:s adress:
Smidesvägen 5
171 41 SOLNA

Org.nr: 802011-1970
Postgiro: 85 69 80-8

