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PROTOKOLL 05/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte i Stockholms
Idrottsförbunds lokaler i Solna den
2010-06-15.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Janne Lönnmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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Före vårt stundande styrelsemöte hade styrelsen en sittning med representanter från
Stockholms Idrottsförbund – Förbundschef Cinnika Beiming och styrelseledamot Dag
Lindström samt Gunilla Lindström från SISU där vi berättande om våra respektive
verksamheter och framtidsplaner.
§ 54 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till kvällens möte i Solna och förklarade
mötet öppnat.
§ 55 Dagordning
Dagordningen med ett tillägg godkändes.
§ 56 Protokolljustering
Styrelseprotokollen nr 02/10 och nr 04/10 justerades och godkändes samt lades till
handlingarna.
§ 57

Ekonomin
Kassören lämnade ut den senaste ekonomiska rapporten och vi konstaterar att den
redovisade uppföljningen inte visar några större avvikelser mot budget.
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Fortfarande saknas dock årsavgift från några få klubbar. Påminnelse kommer att gå ut.
§ 58

Skrivelser
Brev till SBFs styrelse från Västra BF
Tog del av brev från Västra BF till förbundsstyrelsen.
Brev till SBF ang ambassadörsutbildning
Beslöts att lägga ut detta brev på vår hemsidan i förhoppning att denna gång få någon
eller några representanter till utbildningen som äger rum 27-28 november 2010.
Ansökan från Mattias Hallberg ang dispens i Folkrace
Mattias Hallberg hade ansökt om åldersdispens att få börja köra Folkrace.
Då det är Folkraceutskottet som handhar och behandlar ärendet så vidarebefordras
brevet till utskottet.

§ 59 Hemsidan
Ordföranden hade tillsammans med webmastern diskuterat nya hemsidesidéer och
eventuell modernisering av densamma. Arbetet fortsätter.
§ 60 Stor grabb
Jårs Damberg har tilldelats Stor Grabb vid Bilsportförbundets årsmöte i Visby,
men var förhindrad att närvara. Utdelningen av utmärkelsen kommer att ske vid ett
senare tillfälle i höst.
§ 61 Hemliga resan
Årets hemliga resa kommer i år att äga rum lördagen den 21 augusti. Inbjudan skickas
via e-mail till samtliga klubbar och läggs även ut på hemsidan.
§ 62 Inköp av standar
Beslöts att ta fram offert till nya standar. Sekreteraren fick i uppdrag att göra detta.
§ 63 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 17 augusti 2010.
Tid och plats meddelas senare.
§ 64 Avslutning
Ordföranden tackade för kvällens möte och önskade alla en mycket trevlig sommar
och på återseende i augusti.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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