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Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Årsmöte 2011-02-15
Plats: Ibis Hotel Stockholm-Hägersten, Västertorpsvägen 131, Västertorp
Närvarande:
16 st ombud med totalt 34 röster, SDF-styrelsen, sportgrensansvariga, medaljörer och inbjudna gäster.
Totalt 78 st.
Presentation och prisutdelningar
Mötet inleddes med att Jöran Pettersson, vice ordförande i styrelsen, hälsade alla välkomna till
Stockholms BF:s årsmöte för verksamhetsåret 2010.
Därefter höll förbundsstyrelseledamoten Hans Hillebrink ett anförande och bl a redogjorde för kommande
satsningar och nyheter i samband med 75¨års jubileum. Han berättade även om de internationella
framgångar svenska förare haft under året. Avslutningsvis bollades lite idéer runt SM-värdigheten.
Sedan var det Annemo Friberg från SBFs kanslis tur att berätta om årets planeringar och händelser under
året, i samband med 75-års jubiléet, och som kommer att avslutas med en bankett i Blå Hallen,
Stadshuset i november. Annemo hade med sig det fina Jubileumsmagasinet som framtagits inför 2011.
Kvällens ”hemliga” gäst Annie Seel presenterades och vi fick veta mer om hennes deltagande i bl a
Dakarrallyt samt farliga strapatser på och med sin motorcykel. Ett trevligt och spännande inslag som blev
mycket uppskattat.
Så hade turen kommit till utdelning av Årets Funktionär/Ledare och Årets Ungdom. Dessa utmärkelser på
vardera 5.000.- gick till
Kjell Svedin, Haninge Motorklubb, Årets Funktionär/Ledare
Mikael Johansson, MHF Ungdom Skarpnäck – Årets Ungdom
Dags sedan för prisutdelning av DM-medaljer i Rally, Bil-Orientering och Karting.

Janne Hallerstedt presenterade de närvarande från styrelsen, Jöran Pettersson, vice ordförande, Anne
Catherine Rosén, sekreterare, Janne Lönnmark, kassör och Kenta Lundmark,styrelseledamot. Vidare
även de närvarande SGAna – Urban Allberg DR, Yngve Ekberg CK, Orvar Warfvinge RB, Erik Lindholm
FR, Kenta Lundmark RC, Janne Lönnmark RA, Jöran Pettersson RY, Susanne Lönnmark Miljö, Bengt
Rosén Tekn FR, Bosse Svensson, RY, Håkan Kujahn RY, Thomas Bergelin Säkerhet, Rickard Johnsson
ordf Valber samt sist men inte minst Annelie Lundmark, Jur.

***********************
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Janne Hallerstedt öppnade årsmötet och hälsade de närvarande klubbarnas representanter,
inbjudna gäster och övriga, ännu en gång välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet öppnades kl.
20.30.
§2
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Jan Lönnmark förrättade upprop av klubbarnas representanter och röstlängden fastställdes till 34 röster,
fördelade på 11 klubbar. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
§3
Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen.
§4
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.
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§5
Val av ordförande för mötet
Hans Hillebrink, styrelseledamot SBF, valdes att leda dagens förhandlingar.
§6
Val av sekreterare för mötet
Anne Catherine Rosén valdes till sekreterare för dagens möte.
§7
Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Susanne Lönnmark, Stockholms BK och Bengt Rosén,
Stockholms BK.
§8
SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2010
Ordföranden gick sida för sida igenom verksamhetsberättelsen. Inga justeringar noterades.
Årsmötet godkände förelagd verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och
balansräkning för år 2010.
§9
Revisorernas berättelse för 2010
StBF:s kassör Janne Lönnmark läste upp revisionsberättelsen. Därefter lades denna till handlingarna,
(bifogas originalprotokollet).
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
§ 11
Behandling av Förbundsstyrelsens stadgeändringar
Från Förbundsstyrelsen fanns en proposition om stadgeändring, kapitel 5, att behandla.
Mötet tillstyrkte ändringen.
§ 12

Motion – G 7-1 Tävlingslicenser – Modellklubben Eskil, Eskilstuna och MHF Ungdom
Skarpnäck
Då dessa två likalydande motioner dragits tillbaka av motionärerna behandlades inte motionerna.
§ 13
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt medlemsavgifter för år 2011
Årsmötet fastställde föreslagen inkomst- och utgiftsstat samt medlemsavgiften för år 2011.
§ 14
Val på ett år av ordföranden i SDF och ordföranden i SDF-styrelsen
Valberedningen föreslog omval av Janne Hallerstedt, Värmdö MK. Inga ytterligare förslag framlades.
Till ordförande i StBF:s styrelse på ett år omvaldes enhälligt Janne Hallerstedt.
Janne tackade mötet för fortsatt förtroende.
§ 15
Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
Anne Catherine Rosén, Stockholms BK, och Kenta Lundmark, Haninge MK, är avgående ledamöter.
Valberedningen föreslog: Omval av ovanstående två personer.
Till ledamöter på 2 år omvaldes Anne Catherine Rosén och Kenta Lundmark.
§ 16
Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
Åke Axelsson, RHK, och Sara van Tol (fd Kioles) Nacka, är avgående revisor resp revisorsuppleant.
Till revisor på ett år valdes Lindha Pettersson, Stockholms BK (nyval) och som revisorsuppleant Åke
Axelsson, RHK.
§ 17
Val av ombud till SBF:s Förbundsårsmöte jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet uppdrog åt den valda styrelsen att utse ombud till Svenska Bilsportförbundets årsmöte.
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§ 18
Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet uppdrog åt den valda styrelsen att utse ombud till Stockholms IF:s förbundsmöte.
§ 19
Val på ett år av ordförande i valberedningen
Rickard Jonsson, Stockholms BK/Botkyrka MK, är avgående ordförande.
Mötet föreslog omval av Rickard Jonsson.
Årsmötet valde Rickard Jonsson, till ordförande och sammankallande på ett år.
§ 20
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen
Bengt Hedström och Gert Håkansson är avgående ledamöter.
Mötet föreslog omval av Bengt Hedström och nyval av Susanne Lönnmark.,
Årsmötet valde till ledamöter på två år Bengt Hedström och Susanne Lönnmark.
§ 21
Fastställande av Arbetsplan för 2011
Årsmötet fastställde föreslagen arbetsplan för 2011, (bifogas).
§ 22
Meddelande om dag och plats för Bilsportförbundets Förbundsårsmöte för år 2010
SBF:s Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 10 april 2011 i Helsingborg.
§ 23

Mötets avslutande

Hans Hillebrink tackade för sig, gratulerade den omvalde ordföranden och överlämnade sedan klubban till
Janne Hallerstedt,
Mötet avslutades med att Stockholms BF:s ordförande Janne Hallerstedt återigen tackade för visat
förtroende och önskade klubbarna lycka till med kommande säsong samt avtackade med blomsterbukett
kvällens mötesordförande.
Mötet avslutades kl 21.30.
Sekreterare

Ordförande

Anne Catherine Rosén

Hans Hillebrink

Justeras

Justeras

Susanne Lönnmark
Granitvägen 8
135 46 Tyresö

Bengt Rosén
Åbylundsvägen 147
137 36 Västerhaninge
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