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PROTOKOLL 06/2013
fört vid Stockholms Bilsportförbunds Styrelsemöte hemma hos
Janne Hallerstedt, Gustavsberg,
den 20 augusti 2013.
Närvarande:
Janne Hallerstedt. ordförande
Jöran Pettersson
Janne Lönnmark
Jonna Eriksson Bråhde
Anne Catherine Rosén, sekr

– § 68
Mötets öppnande
Dagordning
Protokollsjustering
Ekonomi
Skrivelser:
- Ungdomsintegreringprojekt, SBF
- Inbjudan till tränarutbildning, SBF
- Ersättning till SGA-träffarna, SBF
Träff med klubbarna
Vallentuna MK – 50 år
Stockholms BFs bildande
Förslag till ny distriktsindelning
Rapporter och övrigt
- Rapport från DOG-gruppen
- Utträde Mellansjö Motorklubb
- Profilkläder
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 57 Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna efter sommaruppehållet till kvällens
möte och öppnade därefter detsamma.
§ 58 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med ett tillägg.
§ 59 Protokolljustering
Protokoll nr 05/13 godkändes.
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§ 60 Ekonomi
Kassören redovisade de senaste månadernas siffror och händelser. Tyvärr är intäkterna
för tävlingsavgifter fortfarande mycket låga och i dagsläget kommer det att bli svårt att
uppnå budgeten för 2013.
§ 61 Skrivelser
- Ungdomsintegreringsprojektet
Det föreslagna datumet för projektet måste tyvärr flyttas. Nytt förslag är den 9
november på SBFs kansli.
- Inbjudan till tränarutbildning – SBF
En inbjudan till tränarutbildning lagd till Bosön i oktober har kommit från SBF.
Stockholms BF beslöt att avstå från denna kurs. Beslöts att inte närvara.
- Ersättning till SGA-träffarna – SBF
En påminnelse vad som gäller ersättning till SGA-träffarna har skickats från
kansliet.
§ 62 Träff med klubbarna
Beslöt att framflytta det planerade mötet till våren 2014, pga att det ser svårt ut med
tider under hösten.
§ 63 Vallentuna MK – 50 år
Vallentuna MK fyller i år 50 år. Beslöts att uppvakta klubben vid deras jubileumsfest
den 12 oktober och då representeras av Jöran och Annki.
§ 64

Stockholms BFs bildande
Efter visst detektivarbete har vi konstaterat att Stockholms Bilsportförbund bildades
år 1974. Alltså firar 40 år 2014.

§ 65

Förslag till ny distriktsindelning
Förslag till en ny distriktsindelning har bl a tagits upp i DOG-gruppen, som innebär
att man slår ihop flera distrikt till ett gemensamt. För vår del skulle Stockholm gå
ihop med Södermanl/Västmanlands BF, Upplands BF samt Gotlands BF.
Efter diskussion konstaterades att man inte var för detta förslag.

§ 66 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.
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Jöran berättade att han med hustru representerat Stockholms BF vid Claes Billstams
begravning.

§ 67 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 10 september. Plats meddelas
senare.
§ 68 Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga närvarande för ett trevligt möte och avslutade därefter
kvällens möte.
Vid protokollet
Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

