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PROTOKOLL 06/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte hemma hos Janne
Hallerstedt, Gustavsberg, den
2010-08-17.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Janne Lönnmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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65 – § 76
65 Mötets öppnande
66 Dagordning
67 Protokolljustering
68 Ekonomin
69 Skrivelser
70 Utmärkelse
71 Hemliga resan
72 Inköp av standar
73 Planering av höstens verksamhet
74 Övrigt
75 Nästa möte
76 Mötets avslutande

§ 65 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna igen efter sommarlovet och förklarade
mötet öppnat. Ordföranden just hemkommen från Nürnburg Ring berättade om
upplevelser från tävlingen.
§ 66 Dagordning
Dagordningen med ett tillägg godkändes.
§ 67 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 05/ godkändes samt lades till handlingarna.
§ 68

Ekonomin
Kassören redogjorde för den senaste ekonomiska rapporten och vi konstaterade att
ekonomin ser bra ut och i stort följer budget.

§ 69

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.
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§ 70 Utmärkelse
Utmärkelsen som Jårs Damberg fick vid förbundets årsmöte i Visby, men inte hade
möjlighet att närvara, är en guldratt. Utmärkelsen kommer att delas ut vid vårt nästa
styrelsemöte den 14 september. Platsen ännu inte fastställd.
§ 71 Hemliga resan
Tyvärr fick vi ställa in årets Hemliga resa p g a för få anmälda. Beslöts att vi försöker
anordna en resa igen nästkommande år. Diskuterades även andra alternativ för gemensamma aktiviteter med våra klubbar.
§ 72 Inköp av standar
Tidigare beslut att inköpa nya standar diskuterades ifråga om färg och design.
Sekreteraren inhämtar offert.
§ 73 Planering av höstens verksamhet
Diskuterade förslag och idéer av höstens verksamhet.
§ 74 Övrigt
Racing
Janne Lönnmark, utsedd som SGA i Racing, berättade om sommarens verksamhet
där han bl a haft ett mycket gott samarbete med både Alfa och Audi klubbarna.
Tanken med en racingkommitté fortgår.
§ 75 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 14 september 2010 tillsammans med
styrelse och SGA.
Tid och plats meddelas senare.
§ 76 Avslutning
Ordföranden tackade för kvällens trevliga och givande möte.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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