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PROTOKOLL 05/2013
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Styrelsemöte hemma hos Kenta
Lundmark den 11 juni 2013.
Närvarande:
Janne Hallerstedt. ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Kenta Lundmark
Jonna Eriksson Bråhde
Anne Catherine Rosén, sekr
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§ 47 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till mötet hos Kenta innan
sommarlovet.
§ 48 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 49 Protokolljustering
Protokoll nr 04/13 godkändes.
§ 50 Ekonomi
Kassören presenterade de senaste månadens siffror och händelser. Något oroande är
att intäkterna för tävlingstillstånd minskat katastrofalt och inte håller budgeten.
Diskuterade problemet, men beslöt att avvakta och se hur läget är efter sommaren.
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§ 51 Skrivelser
Ungdomsintergreringsprojekt
Stockholms BF har fått en inbjudan från SBF till ett möte för att diskutera
uppläggningen av det nya ungdomsintergreringsprojektet den 15 september.
P g a för styrelsen många andra åtaganden denna dag tar sekreteraren kontakt med
Hanna för att komma fram till ett annat datum.

§ 52 Träff med klubbarna
Diskuterade hur, var och när vi ska inbjuda våra klubbar (ordförande och sekreterare)
till en gemensam träff. Ett förslag är att göra ett studiebesök då vi far med buss för att
besöka en driftingtävling. Planering fortsätter.

§ 53 Incidentrapport vid StBFs tävlingar
Jöran hänvisade till en blankett som används vid Rallytävlingar – ”Incident- och
Olycksrapport, Rally” och föreslog att vi skulle införa en sådan något liknande för
våra tävlingar i Stockholms BF. När en olycka inträffar är det viktigt att även styrelsen
snarast får kännedom om det inträffade.
Janne L sammanställer ett förslag till en sådan blankett, som ska gå ut till arrangören
med tävlingstillståndet.
§ 54 Rapporter och övrigt
- Janne Hallerstedt rapporterade från ett möte med bl a representanter från DOGgruppen i Örebro den 5.6.
- Jonna meddelade att hon inte fått fram priser och förslag till profilkläder för i första
hand våra ungdomar i Ungdomskommittén. Ärendet bordlades till nästkommande
möte.
§ 55 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas hemma hos Janne Hallerstedt tisdagen den 20
augusti.
§ 56 Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga och då speciellt Kenta för att vi fått ha mötet hemma hos
honom samt önskade alla en trevlig midsommar och semester innan vi ses igen i
augusti.
Vid protokollet
Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

