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PROTOKOLL 08/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte hos Annki Rosén,
Hagsätra, tisdagen den
12 oktober 2010.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 89 Mötets öppnande
Ordförande hälsade styrelsen och öppnade mötet.

§ 90 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 91 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 07/2010 godkändes och lades till handlingarna.

§ 92 Ekonomin
Kassören överlämnade den senaste ekonomiska rapporten och vi konstaterar att
ekonomin fortfarande håller budget med god marginal.
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§ 93 Skrivelser
Inga skrivelser förelåg.

§ 94 SBFs 75 års jubileum 2011
Tog del av den info som gått ut beträffande aktiviteter under 2011 och SBFs
75 årsjubileum. Teamat blir entusiasterna, legenderna, utvecklingen & framtiden.
Bl a ska varje SDF utse en jubileumstävling. Till Stockholms BFs tävling fanns en del
förslag och beslut kommer att tas vid nästkommande möte med SGAna.

§ 95 Danderyds MF - utträde
Danderyds MF har ansökt om utträde ur förbundet och styrelsen godkände deras
anhållan och tackar klubben för de år de varit med i Stockholms BF..

§ 96 Inköp av T-shirts
Diskuterade om att ta fram en ny T-shirt. Annki tar fram förslag och priser.
Vidare beslöts att även beställa nya standar.

§ 97 Folkrace.org
Punkten ”Folkrace.org” som bordlades vid senaste mötet togs upp. En del synpunkter
diskuterades och man beslöt att ta bort vår logga från denna hemsida. På vår hemsida
ska i fortsättningen även finnas de senaste resultaten.

§ 98 Övrigt
Prisutdelning Rally/Folkrace
Den årliga festen och prisutdelningen för rally och folkrace kommer även i år att äga
rum på restaurangen i Danvikstull lördagen den 4 december.
G15 FR
Man diskuterade G15 i Folkrace och hur den används i verksamheten,

§ 99 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 9 november 2010. Plats meddelas i
kallelsen.

§ 100 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för ett bra och trevligt möte.
Vid protokollet:

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

