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PROTOKOLL 06/2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hos Annki Rosén,
Hagsätra, tisdagen den 21 augusti
2012.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 70
Mötets öppnande
Protokolljustering
Ekonomin
Ansökan om bidrag Järfälla IF - bordlagd
Skrivelser
Höstens SGA-kurser
Funktionärer till Solvalla 22.9
Höstens verksamhet
Uppklassning – funktionärslicens
Studiebesök – Tierps Arena 25.8
Juridiskt möte - SBF
Rapporter och övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 59

Mötets öppnande:
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 60

Protokollsjustering
Protokoll nr 5 justerades och lades till handlingarna.

§ 61

Ekonomin
Kassören lämnade ut den senaste månadens Balans- och Resultatrapport och vi
konstaterar att budgeten fortfarande hålles med god marginal.
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Den bordlagda ansökan om bidrag från Järfälla IF beslöts ytterligare bordläggas tills
styrelsen på plats tagit del av den nya verksamheten.

§ 62

Skrivelser
En ansökan från SGA DR har inkommit att SGA samt 2 ytterligare får deltaga i en
kurs gällande utbildare inom dragrace den 6-7 oktober.
Styrelsen beslöt godkänna detta under förutsättning att namn och stockholmsklubb
meddelas sekreteraren.

§ 63 Funktionärer till Solvalla 22.9
Arrangören till tävlingen söker ytterligare funktionärer.
Intresseanmälan kan lämnas till Janne Lönnmark som vidarebefordrar till
arrangören. Janne finns på mobil 073 525 62 05 eller kassor@stockholmsbf.se.
Oturligt nog att just den helgen pågår det ytterligare andra tävlingar i distriktet
där våra funktionärer och förare deltar.

§ 64

Höstens verksamhet
Diskuterade höstens verksamhet och att vi flyttar mötet den 13.11 till ett arbetsmöte
lördagen den 17 november och som kommer att pågå hela dagen.
Ytterligare förslag inför dagen kommer att tas upp vid det gemensamma mötet 11.9.

§ 65

Uppklassning – Funktionärslicens
En ansökan om uppklassning till A-licens i Tävlingsledning har inkommit från
Roger Edvardsson, Stockholms SVK.
Styrelsen beslöt tillstyrka ansökan och insända densamma till SBFs kansli.

§ 66

Studiebesök – Tierps Arena
Studiebesöket på Tierps Arena den 25 augusti har 6 st anmält sig till.
Då inte antalet blev större sker resan med privata bilar.

§ 67

Juridiskt möte - SBF
SBF har kallat distriktens juridiska ombud till ett introduktionsmöte den 10
november på Quality Hotel.
Stockholms BF juridiska ombud Jöran Pettersson kommer att delta.

§ 68

Rapporter och övrigt
Janne H informerade att han som distriktsordförande kommer att delta vid förbundsstyrelsens möte den 18 september.
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§ 69

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 11 september. Plats meddelas i kallelsen.

§ 70

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för som vanligt ett trevligt möte och avslutade detsamma.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande – Stockholms BF

BSF:s adress:
Smidesvägen 5
171 41 SOLNA

Org.nr: 802011-1970
Plusgiro: 85 69 80-8

