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PROTOKOLL 08/2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte i Föreningslokalen hos
Jöran i Solna tisdagen den 9 oktober
2012.

Närvarande:
Janne Hallerstedt, ordförande
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Janne Lönnmark
Urban Allberg, § 88
Hasse Söderström, § 91
Anne Catherine Rosén, sekr
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Mötets öppnande
Protokolljustering
Besök av SGA Dragracing
Ekonomin
Faktura Tierps Arena
Skrivelser
- Underlag för röstlängd – SBF
- SBF-kläder, utmärkelser
- Gamla A-licenser . fri entré
Krutcupen – Järfälla IF
Ungdomsforum 2012
Funktionärslandslaget
Konferens styrelse, SGA och klubb den 17.11
Sammanslagning av distrikt
FR-mästerskap 6.10
Rapporter och övrigt
- Från RYM på Högsta 30.9
- SGA Radiostyrd Bilsport
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 86

Mötets öppnande:
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som
denna gång hölls i Solna.

§ 87

Protokollsjustering
Protokoll nr 7 gicks igenom, justerades och lades till handlingarna.
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§ 88

Besök av SGA Dragracing
Till kvällens möte hade SGA i Dragring Urban Allberg blivit kallad för att berätta om
om dagsläget i dragracing för Stockholms del och framföra sina synpunkter om
verksamheten till styrelsen. Tyvärr hade man detta år haft en hel del besvär pga den
regniga sommaren där man fått ställa in eller haft mindre deltagande. Urban har haft
flera utbildningar och det har resulterat i nya licenser.

§ 89

Ekonomi
Styrelsen tog del av den senaste resultatrapporten och konstaterade att utfallet
fortfarande följer budget.

§ 90

Skrivelser
- Röstlängd – SBF
SBF hade skickat ut en preliminär röstlängd och vi konstaterade att de flesta
klubbarna hade kommit in i rätt tid med årsavgift och årsrapport.
- SBF-kläder, utmärkelser
Ett erbjudande från SBF att inköpa profilkläder hade skickats ut. Beslöt att det inte
fanns något behov för tillfället. Vidare diskuterade vi ev utmärkelser och beslöt
bordlägga detta tills vidare.
- Gamla A-licenser, fri entré
Tagit del av de synpunkter via mail som förekommit från distrikt och utskott hur
man i fortsättningen ska förhålla sig till gamla A-licenser och deras förmån med fri
entré när dessa funktionärer inte längre är verksamma i rörelsen.

§ 91

Krutcupen – Järfälla IF
Styrelsen hade bjudit in Järfälla IFs ordförande Hasse Söderström för att till styrelsen
informera och berätta om Krutcupens verksamhet.
Styrelsen beslöt att snarast göra ett studiebesök vid någon av Krutcupens tävlingar.

§ 92

Ungdomsforum 2012
SBF hade meddelat att årets Ungdomsforum var inställt p g a för få anmälda.

§ 93

Funktionärslandslaget
Stockholms BF har anmält två stycken unga funktionärer till Funktionärslandslaget.
Uttagning kommer att ske inom kort.

§ 94

Konferens styrelse, SGA och övriga förtroendevalda den 17.11
Stockholms BF kommer att hålla en dagkonferens lördagen den 17 november på
Hotel Scandic, Kungens kurva. Programmet fastställdes och delges i inbjudan.
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§ 95

Sammanslagning av distrikt
Diskuterade sammanslagning av distrikt. Bordlades. Denna fråga kommer även att tas
upp vid dagkonferensen för att lyssna på synpunkter samt eventuella för- och
nackdelar med en sammanslagning.

§ 96

FR-mästerskap 6.10
Lördagen den 6 oktober körde MK Speed en FR-tävling för att kora Stockholms
mästaren 2012 i klasserna junior, senior och dam. Prisutdelning kommer att ske vid
den gemensamma festen för folkrace och rally i december.

§ 97

Rapporter och övrigt
- RYM på Högsta 30.9
Jöran rapporterade från RYM-tävlingen mellan Stockholms BF och Nedre Norra
BF. Tävlingen blev mycket lyckad trots förlusten. Vi kommer igen nästa år då det
är Nedre Norra som är arrangör.
- SGA Radiostyrd Bilsport
Orvar Warfvinge har meddelat att han efter många år nu kommer att lämna sin
plats som SGA i Radiostyrd Bilsport.

§ 98

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i samband med dagkonferensen den 17 november på
Scandic Hotel, Kungens Kurva.

§ 99

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsen.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande – Stockholms BF

