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PROTOKOLL 05/2011
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos Annki Rosén,
Hagsätra, tisdagen den 14 juni 2011.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 62

Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till det sista mötet innan sommaren och
förklarade mötet öppnat.

§ 63

Dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes efter tillägg av ytterligare en punkt.

§ 64

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 04/11 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.

§ 65

Ekonomin
Styrelsen tog del av de senaste rapporterna för ekonomin och konstaterade att
vi följer budget med god marginal.

§ 66

Skrivelser:
Stockholms IF – Hedra ledare
Tog del av skrivelse från Stockholms IF i vilken man påminner klubbarna att söka utmärkelser för duktiga ledare.
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Västra BFs beslut om bestraffning –ärende nr 1-11
Ärendet gicks igenom och man konstaterade att anmälan avslagits.
Stockholms IF – Framtida fördelning av SDF-stödet
Stockholms IF hade skickat ut en remiss ang den framtida fördelningen av SDF-stödet.
Styrelsen tog del av densamma och konstaterade att vårt SDF-stöd kommer att sänkas
marginellt nästa år.

§ 67

Nya Miljöcertifieringar från 1.7 2011
SBF har skickat ut direktiv hur den nya miljöcertifieringen ska gå till samt exempel
på det nya miljöintyget. Fortfarande finns det en del oklarheter och hänvisar till vår
SGA att reda ut dessa.

§ 68

Ansökan om funktionärslicens A – Kim Lindgren
En ansökan om funktionärslicens – tävlingsledning A för Kim Lindgren, MHF
Ungdom Skarpnäck, hade inkommit.
Styrelsen godkände densamma och vidarebefordrar ansökan till SBF.

§ 69

Stockholms BFs jubileumstävling
Vallentuna MKs rallytävling den 5.9 har utsetts till Stockholms BFs jubileumtävling. Jöran kontaktar klubben för ytterligare information.

§ 70

Planering inför hösten
Diskuterade olika planer inför höstens verksamhet och kommer även att fortsätta vid
nästkommande styrelsemöte.

§ 71

Övrigt
Inga ytterligare ärenden förelåg.

§ 72 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas tisdagen den 16 augusti.

§ 73

Mötets avslutandee
Ordföranden tackade de närvarande för kvällens deltagande och önskade styrelsemedlemmarna en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosen

Janne Hallerstedt

