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PROTOKOLL 03/2011
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos Kenta Lundmark,
Farsta, tisdagen den 12 april 2011.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Frederick Scholander, § 30 - 32
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 30

Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och då speciellt Frederick Scholander,
ordförande i Radiostyrd Bilsport, samt förklarade mötet öppnat.

§ 31

Dagordning
Den utdelade dagordningen godkändes efter tillägg av § 32.

§ 32

Möte med RB-utskottets ordförande
Styrelsen hade inbjudit Frederick Scholander för att diskutera det planerade jubileums
eventet i Kungsträdgården lördag 7 maj.
Frederick berättade att det endast blir radiostyrd bilsport som kommer att visa sina
olika klasser och modeller samt uppvisning. Under morgondagen kommer man att ha
en genomgång av arrangemanget. Frederick rapporterar till Annki.
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§ 33

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 02/11 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.

§ 34

Ekonomin
Då vår kassör inte fanns på plats hade vi inte tillgång till den senaste ekonomiska
rapporten.

§ 35

Skrivelser
- Ansökan om bidrag till jubileumsevent i Kungsträdgården
MHF Ungdom Skarpnäck hade i brev gjort en förfrågan om inte Stockholms BF
kunde hjälpa till med ett bidrag till evenemanget, då själva hyran i
Kungsträdgården är mycket hög. Styrelsen beslöt att bidra med 7.500.--.
- Skrivelse från Stockholms IF betr moms för ideella föreningar
Beslutet av att ta ut moms av ideella föreningar har fått mycket kritik och f n
dragits tillbaka.
- Tallin – Monte Carlo i Kungsträdgården 4.6 mellan kl 07.00-09.00.
Stockholms BF har fått en förfrågan om man kunde ställa upp och ta emot
utländska rallydeltagare som kommer från Tallin och sedan ska vidare till Monte
Carlo. Tyvärr måste vi avböja då alla redan var uppbokade på andra arrangemang.

§ 36

Rapport från SBFs förbundsårsmöte
Rapport lämnades från förbundsmötet i Helsingborg den 10 april, där vi hade 4 st
delegater – Janne Hallerstedt, Jöran Pettersson, Annki Rosén och Bosse Svensson.

§ 37

Rapport från Stockholms IFs årsmöte
Janne Hallerstedt lämnade rapport från Stockholms IFs årsmöte måndagen den 11
april.

§ 38

SBFs 75 års jubileums - jubileumstävlingar
Då evenemanget i Kungsträdgården inte kommer att vara Stockholms BFs evenemang
behöver en ny arrangör tas fram. Beslöt att fråga Vallentuna MK.

§ 39

Nya miljöcertifieringar från 1.7 2011
Vid förbundsmöteshelgen presenterade Miljökommittén de nya reglerna som kommer
att gälla fr o m 2011-06-30 beträffande miljöcertifieringar för bilsporten.
Alla nya, av respektive distrikts miljörådgivare godkända certifieringar, ska skickas in
till SBF centralt som sedan utfärdar Miljödiplom och inte till RF som tidigare.
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§ 40

Guldrattar
Från Stockholms BF hade vi fyra stycken guldrattar. Tyvärr kunde inte Lars-Göran
Palm, Bromma MS och Lars Stenberg, Bromma MS, vara på plats och få sina
guldrattar, men det var däremot Orvar Warfvinge, MHF Ungdom Skarpnäck och
Jan Christer Udén, Botkyrka MK. Vi gratulerar alla fyra så hjärtligt.

§ 41

Tekniktillstånd
Bordlades till senare möte.

§ 42

Övrigt
Inga övriga punkter att diskutera.

§ 43

Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer tillsammans med SGAna att hållas tisdagen den 10 maj.
Plats meddelas senare.

§ 44

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och speciellt Kenta för att fick vara hemma hos
honom denna kväll och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet
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