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PROTOKOLL 10/2010
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte hos Jöran Pettersson i
Solna, tisdagen den 14 december
2010.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 117 Mötets öppnande
Ordförande hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte.

§ 118 Dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes.

§ 119 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 09/2010 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 120 Ekonomin
Janne Lönnmark föredrog utfall och prognos t o m november månad. Den redovisade
uppföljningen visar att vi f n har ett överskott.
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§ 121 Budget
Budgeten gicks igenom med anledning av inkomna budgetäskanden från SGAna.
Då alla SGA inte inkommit med sina äskanden, beslöts att avvakta till nästa möte
innan styrelsen fastställer budgeten för 2011.

§ 122 Skrivelser
Inga skrivelser förelåg.

§ 123 Rapport från prisutdelning FR/Rally
Jöran lämnade en rapport från prisdelningen för FR/Rally som ägde rum lördagen den
4 december i Danvikstull. Prisutdelningen var mycket bra och kvällen trevlig.

§ 124 SBFs 75 års jubileum 2011 - Budkavel m m
Janne H lämnade rapport om planerna för SBFs jubileumsår. Bl a kommer
Östergötland och Stockholm att dela på oktober månad för budkaveln. Vidare kommer
Stockholm att vara medarrangör vid jubileumsfesten i Stadshuset i november.
Varje distrikt utser en jubileumstävling. Janne H fick i uppdrag att ta kontakt
med den föreslagna klubbarrangören i Stockholm.

§ 125 Uteslutning av Lotusklubben
Från SBF har meddelats att Lotusklubben uteslutits som medlem i förbundet.
Janne L fick i uppdrag att kontakta klubben.

§ 126 Bilsportgalan 2011
Årets Bilsportgala kommer att i samband med en arbetshelg för förtroendevalda att
äga rum den 29 januari 2011 i Uppsala. Förutom Annki deltar även Janne H och
Jöran P.

§ 127 T-shirts och nya standar
Nya t-shirts har levererats och kommer att distribueras ut till SGAna och övriga vid
tillfälle. Förslaget på det nya standaret är godkänt och under produktion.

§ 128 Ansökan om Årets Ungdom resp Årets Ledare
Ansökan om Årets Ungdom resp Årets Ledare kommer att skickas ut till samtliga
klubbar och SGAna samt läggas ut på hemsidan så fort som möjligt. Ansökningarna
ska vara styrelsen tillhanda senast 2011-02-01.

§ 129 Årsmötet 2011
Stockholms Bilsportförbunds årsmöte kommer att äga tisdagen den 15 februari 2011
på IBIS Hotel i Västertorp med början kl 18.30.
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§ 130 Fokus under 2011
Diskussion fördes vilket som är viktigast att lägga fokus på under nästkommande
verksamhetsår: Fortsätta med våra ”kvartssamtal”. Varje sportgren måste stå i fokus
och få utvecklas under 2011. Ge våra SGA mer ökad kompetens/kunskap. Satsning
även på våra tävlingsledare och domare.

§ 131 God Jul-hälsning till SGA och klubbar
I samband med klubbutskicket kommer man att önska klubbar och SGA ett tack för
det gångna året och önska alla ett Gott Nytt År.

§ 132 Övrigt
Inga övriga frågor.

§ 133 Nästa möte
Nästa möte är tillsammans med styrelse och SGA tisdagen den 11 januari 2011.

§ 134 Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för ett bra möte samt önskade en mycket trevlig julhelg
och ett gott nytt år.

Vid protokollet:
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Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande
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