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PROTOKOLL 12/2010
fört vid Stockholms BFs styrelsemöte onsdagen den 26 januari 2011 i
lokalen hos Jöran Pettersson, Solna.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Rickard Jonsson, valberedn ordf
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 150 Mötets öppnande
Ordförande hälsade styrelsen och valberedningens ordförande välkomna till kvällens
möte.
§ 151 Dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes med ytterligare några tillägg.
§ 152 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 11/2010 godkändes och lades till handlingarna.
§ 153 Ekonomin - Budget
Kassören redogjorde för den senaste resultat- och balansrapporten. Styrelsen gick
igenom det nya budgetförslaget för 2011 och beslöt att godkänna detsamma.
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§ 154 Skrivelser
Arbetsplan
Diskuterade tillsammans den godkända arbetsplanen för det komman verksamhetsåret
och de uppgifter som styrelsen avser som grundläggande.
Verksamhetsberättelsen 2010
Janne Lönnmark är i slutskedet med verksamhetsberättelsen och den kommer att vara
i tid för utskicket av handlingarna inför årsmötet, Dock saknas fortfarande material
från SGA Karting så denna sida blir tyvärr blank.
Info från Stockholms IF
- DF-stämmorna kommer att äga rum måndagen den 11 april kl 18.30 i
Stockholms Waterfront Congress Center. Janne Hallerstedt och Jöran Pettersson
utsågs att representera Stockholms BF.
- Nytt för 2011 är att vi själva måste registrera våra SDF-styrelseuppgifter i IdrottOnline för att få SDF-stödet 2011.
§ 155 Stockholms BFs årsmöte
Inför Stockholms BFs årsmöte kommer som tidigare meddelats att hållas tisdagen den
15 februari på IBIS hotel i Västertorp. Styrelsen gick igenom förberedelserna inför
mötet och bl a beslöt man att ha en hemlig gäst.
§ 156 SBFs 75 års jubileum 2011.
SBFs 75-årsfirande kommer att hålla på under hela 2011 och Stockholms BF har till
sin jubileumstävling utsett en tävling i Radiostyrd Bilsport.
§ 157 Mötesdatum 2011
Förslag till Mötesdagar för verksamhetsåret 2011 hade tagits fram. Styrelsen beslöt
godkänna förslaget.
§ 158 Ansökan till Årets Ungdom och Ledare
Diskuterade de inkomna förslagen och ett beslut togs.
§ 159 Proposition från Förbundsstyrelsen samt 2 inkomna motioner
Från SBF har inkommit en proposition ang stadgeändring samt två motioner ang
Regel G 7.1 - Radiostyrd Bilsport att behandlas vid vårt årsmöte den 15.2.
Styrelsen beslöt tillstyrka propositionen och de bägge motionerna.
§ 160 SBFs nya disciplinnämnd
Ett förslag finns att inrätta en disciplinnämnd, som behandlar ärenden från samtliga
distrikt. SBF önskar få in namnförslag för de 6 delegater som ska ingå i nämnden.
Distriktet undersöker om vi har något namn att föreslå.
§ 161 Ansökan om funktionärslicens
Henrik Hedlund, Huddinge MK, har ansökt om funktionärslicens – Tekniker A.
Styrelsen beslöt att godkänna ansökan och vidarebefordra densamma till kansliet.
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§ 162 Valberedningen
Valberedningens ordförande Rickard Jonsson lämnade en rapport från
valberedningens arbete och förslag.
§ 163 Övrigt
Inga övriga punkter.
§ 164 Nästa möte
Nästa möte äger rum på IBIS Hotell i samband med vårt årsmöte den 15 februari.
§ 165 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för ett som vanligt trevligt möte och avslutade
detsamma.
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