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PROTOKOLL 05/2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte på Restaurang Rosina,
Sundbyberg, tisdagen den 12 juni
2012.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Annelie Lundmark, § 55
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 46

Mötets öppnande:
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat för ett sista möte innan sommarledigheten börjar.

§ 47

Protokollsjustering
Protokollen nr 2 och 4 justerades och lades till handlingarna.

§ 48

Ekonomin
Kassören redogjorde för den senaste månadens Balans- och Resultatrapport och vi
konstaterar att budgeten hålles med god marginal.
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En ansökan om bidrag hade inkommit från Järfälla IF ang ett projekt ”Unga säkrare
ungdomar” och som bordlades vid föregående styrelsemöte.
Styrelsen ser positivt på detta initiativ men innan beslut kan fattas kommer man att
göra ett studiebesök av verksamheten.

§ 49

Skrivelser
Höstens SGA-kurser
SBF har meddelat att höstens SGA-kurser kommer att hållas: 27-28 oktober och
3-4 november.

§ 50

Funktionärer till Solvalla 22.9
Arrangören av STCC-tävlingen på Solvalla och undrar om Stockholms BF kan hjälpa
till med fler funktionärer till tävlingen.
Intresseanmälan kan lämnas till Janne Lönnmark som vidarebefordrar till
arrangören. Janne finns på mobil 073 525 62 05 eller kassor@stockholmsbf.se.

§ 51

Ny klubb
Vårdkasens Motorsportklubb har ansökt om återinträde i Svenska Bilsportförbundet.
Styrelsen beslöt tillstyrka ansökan.

§ 52

Uppklassning – Funktionärslicens
En ansökan om uppklassning till A-licens i Tävlingsledning har inkommit från
Annelie Lundmark.
Styrelsen beslöt tillstyrka ansökan.

§ 53

Studiebesök – Tierps Arena
Då vi sedan länge haft en önskan om att göra ett studiebesök på Tierps Arena,
planerar vi att den 25 augusti besöka arenan då det även är tävling där. Vi kommer att
lägga ut detta på vår hemsida.

§ 54

VIP-kort och Tidningen Rally & Racing
Listan för VIP-kort resp friex till Tidningen Rally & Racing gicks igenom och
kommer att inskickas till SBF.

§ 55

Avslutning av Stockholms BFs Juridiska Kommittén
Då den tidigare Juridiska Kommittén nu upplösts på distriktsnivå och ärendena
numera behandlas i SBFs Disciplinnämnd tackade f d ordföranden Jöran Pettersson,
gruppens medlemmar för deras tidigare arbete och avslutade därmed kommittén.
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§ 56

Rapporter och övrigt
A. Janne H informerade om arbetet i DOG-gruppen
B.
Jöran efterlyste info hur långt man kommit med hans förslag som väcktes i
Luleå om en pool med domarelever, som kunde ”gå bredvid” vid större tävlingar
som RM/SM/VM. Ännu har man inget hört eller sett.

§ 57

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas lördagen den 25 augusti i samband med resan till
Tierp. OBS! Mötet flyttat från tidigare 21 augusti.

§ 58

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett trevligt möte och en god middag samt önskade samtliga
en skön sommar tills vi ses i augusti och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande – Stockholms BF
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