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PROTOKOLL 08/2011
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos Janne Lönnmark i
Tyresö, tisdagen den 11 oktober
2011.
Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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Mötets öppnande
Dagordning
Protokolljustering
Ekonomi
Skrivelser
Skrivelse från Lelle ang regelboken för DR
Distriktets godkända utbildare
SBFs 75 års jubileum och prisutdelning
Ny Miljörådgivare resp SGA Folkrace
Beachflafgga resp jackor
Rapporter och övrigt
Höstens SGA-träffar
Folkracemöte på Högsta den 13.10
Rapport från SM i Rally
Rapport från DOG-möte
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 97 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 98 Dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes .

§ 99 Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 07/11 justerades och godkändes samt lades till handlingarna.
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§ 100 Ekonomin
Kassören redogjorde för den senaste månadens ekonomiska ställning och man
konstaterade att man fortfarande håller budget med god marginal.

§ 101 Skrivelser:
Skrivelse från Lelle Olsson
Styrelsen tog del av en skrivelse till DR-utskottet m fl som gällde Regelboken i DR
med ändringar och handlingsplan i densamma.
Förslag från medlemmar hanteras av resp SGA som för det vidare vid nästkommande
SGA-möte.

§ 102 Distriktets godkända utbildare
Från SBF har det kommit önskemål att distrikten meddelar vilka som är godkända
utbildare i resp gren. Samtliga SGA ombeds meddela sina utbildare till Annki f v b till
kansliet.

§ 103 SBFs 75 års jubileum och prisutdelning
Stockholms BF är jubileumsvärd i november och kommer att bl a ha jubileumsbilen,
vilken kommer att stå utanför entrén vid Clarion Sign Hotell under lördagen den
19.11.
Vidare har vi fått i uppdrag att få fram tre st flickor som hjälper till prisutdelningen.
Samtliga styrelsemedlemmar kommer att vara närvarande vid prisutdelningscermonin.

§ 104 Ny Miljörådgivare resp ny SGA Folkrace
Diskuterades förslag till de vakanta platserna i Folkrace resp Miljögivare i
distriktet. Ärendet bordlades tills vidare.

§ 105 Beachflagga resp jackor
Beslöt att bordlägga ärendet till nästkommande möte och innan dess ta fram ytterligare
förslag och prisuppgifter.
.
§ 106 Rapporter och övrigt
Höstens SGA-träffar
Från kansliet har man fått en förteckning över anmälda till resp SGA-träff.
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Folkraceträff
En träff med folkracefolket kommer att äga rum torsdagen den 13 oktober i Haninge
MKs klubbstuga på Högsta. De styrelsemedlemmar som har möjlighet kommer att
delta vid mötet.
Rapport från SM i Rally
Jöran rapporterade från SM i Rally som avslutades i Katerineholm.
Rapport från DOG-möte
Janne H lämnade en rapport från det senaste mötet med DOG.

§ 107 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum tisdagen den 8 november. Plats meddelas i kallelsen.

§ 108 Mötets avslutande
Ordföranden tackade Janne L för att vi fått vara hemma hos honom och avslutade
därmed kvällens möte.

Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosen

Janne Hallerstedt

