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PROTOKOLL 10/2012
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hemma hos Kenta
Lundmark tisdagen den 11 december
2012.

Närvarande:

Förhinder:
Erik Lindholm, valberedn ordförande
Lindha Pettersson, revisor

Janne Hallerstedt. Ordf
Jöran Pettersson, Vice ordf
Janne Lönnmark, Kassör
Kenta Lundmark. Ledamot
Anne Catherine Rosén, Sekr
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121 Material till årsberättelsen - Arbetsplan
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124 Hemsidan – Facebook – Stockholms BF
125 Stockholms BFs årsmöte, 12 februari 2013
126 SBFs medaljutdelning 26 januari 2013
127 Rapporter och övrigt
- Rapport från Krutcupens tävling 8 december
§ 128 Nästa möte
§ 129 Mötets avslutande

§ 115 Mötets öppnande:
Ordföranden Janne Hallerstedt hälsade styrelsens medlemmar välkomna till
kvällens möte, som efter en stund hölls i stearinljusets sken p g a strömavbrott.

§ 116 Dagordning
Den tidigare översända dagordningen godkändes.

§ 117 Protokollsjustering
Protokoll nr 9 genomlästes, justerades och lades till handlingarna.
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§ 118 Besök av Valberedningens ordförande
Valberedningens ordförande Erik Lindholm hade lämnat återbud och kunde tyvärr inte
närvara vid kvällens möte.

§ 119 Besök av Stockholms BFs revisor
Revisorn Lindha Pettersson hade kallats till kvällens möte, men lämnat återbud p g a
stor arbetsbelastning på hennes ordinarie arbete.

§ 120 Ekonomin – fastställande av budget för 2013
Ekonomin håller fortfarande budget.
Diskuterade därefter budgeten för 2013 och styrelsen överlät till Janne L att slutgiltigt färdigställa densamma och skicka ut till övriga styrelsemedlemmar.

§ 121 Material till årsberättelsen - Arbetsplan
Påminnelse har gått ut till samtliga SGA att snarast komma in med sin verksamhetsberättelse och foton så att Janne L i tid kan sammanställa Stockholms BFs hela verksamhetsberättelse och skicka den för tryckning.
Styrelsen tog del av Arbetsplanen för 2013 som Janne H författat.

§ 122 Skrivelser
Inga skrivelser förelåg.

§ 123 Juniorsatsning
Diskuterade juniorsatsning i Folkrace resp Rally och vad och vilka som i första hand
skall prioriteras. Beslöt bordlägga detta till nästa möte.
SBF i samarbete med Idrottslyftet har haft en uttagning att medverka i Young Female
Drivers. 30 st tjejer hade ansökt, men endast 7 st kom med. En av dessa 7 är Jonna
Eson Brådhe. Verkligen roligt. Grattis Jonna!
.
§ 124 Hemsidan – Facebook för Stockholms BF
Bill fortsätter med hemsidan och förslag till ändringar av den nuvarande.
En förfrågan har inkommit om vi även inte kunde öppna en Facebooksida.
Beslöt arbeta vidare med detta förslag.
.
§ 125 Stockholms BFs årsmöte den 12 februari 2013
Stockholms BFs årsmöte kommer att äga rum på Scandic Hotel, Kungens Kurva,
tisdagen den 12 februari.
Förslag till gästföreläsare diskuterades. Annki kontaktar vederbörande.
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§ 126 SBFs medaljutdelning för 2012 den 26 januari 2013
SBF kommer att på Motor-mässan i Älvsjö ha medaljutdelning i vissa sportgrenar och
kategorier. Senare på kvällen vid en gemensam middag på Globe Hotel fortsätter
utdelningen av ytterligare medaljer och utmärkelser.

§ 127 Rapporter och övrigt
Krutcupen
Jöran och Kenta lämnade en rapport från ett besök vid Krutcupens arrangemang den 8
december.
Kenta fick i uppdrag att kontakta Anders Eriksson betr vissa oklarheter.

§ 128 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum i Assistancekårens lokaler i Älvsjö Industriområde
tisdagen den 15 januari 2013.

§ 129 Mötets avslutande
Ordförande avslutade kvällens möte och önskade samtliga en mycket trevlig jul och
nyårshelg innan vi med nya krafter nästa år ses igen.

Vid protokollet

Anne Catherine Rosén
Sekreterare - Stockholms BF

Janne Hallerstedt
Ordförande – Stockholms BF

