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Utskrivet: 2013-11-12

PROTOKOLL 08/2013
fört vid Stockholms Bilsportförbunds Styrelsemöte i Haninge
Campservice, Handen, tisdagen
den 8 oktober 2013.

Förhinder;
Annki Rosén

Närvarande:
Janne Hallerstedt
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Janne Lönnmark
Jonna Eson Brådhe
Josefin Lundin, fadder
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Mötets öppnande
Dagordning
Protokollsjustering
Ekonomi
Skrivelser
Arbetskonferens Stockholms BF
Ungdomsprojektet
Klubbar som ännu inte betalt sina avgifter till SBF
Rapport från DOG-gruppen
Drifting
Rapporter och övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 81 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkomna och öppnade därefter kvällens möte.
§ 82 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 83 Protokolljustering
Protokoll nr 07/13 gicks igenom och kommer att godkännas vid nästkommande möte.
§ 84 Ekonomi
Kassören lämnade en ny balans- resp resultatrapport.
Konstaterades att man fortfarande beträffande tävlingstillståndsavgifter har svårt att
inom verksamhetsåret uppnå budgeterade siffror.
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§ 85 Skrivelser
Inga nya skrivelser fanns till behandling.
§ 86 Arbetskonferens Stockholms BF
Årets arbetskonferens kommer att hållas lördagen den 16 november på Scandic Hotel
Kungens Kurva. Diskuterade vad dagen skulle innehålla och gjorde upp en preliminär
dagordning.
§ 87 Ungdomsprojektet
Styrelsen, Ungdom, SBF och SISU kommer att träffas lördagen den 9 november på
SBFs kansli för att diskutera det nya ungdomsprojektet som SISU tagit fram och
Stockholms BF anmält sig till.
§ 88 Klubbar som inte fullgjort sina skyldiheter till SBF
SBF har meddelat att två klubbar inte betalt avgiften eller kommit in med årsrapport i
tid och kommer därför att uteslutas. Janne H tar kontakt med resp klubb.
§ 89 Rapport från DOG-gruppen
Janne rapporterade från det senaste från DOG-gruppen.
§ 90 Drifting
Drifting vill gärna komma i kontakt med klubbar i distriktet för att tillsammans
anordna tävlingar i just Drifting. En SGA för Drifting efterlyses.
§ 91 Rapporter och övrigt
Inga ytterligare rapporter eller övrigt fanns att rapportera.
§ 92 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas i samband med arbetsdagen 16.11.
§ 93 Mötets avslutande
Janne Hallerstedt tackade samtliga närvarande och då särskilt Kenta att vi fått vara i
hans nya firma samt avslutade därefter detsamma.
Vid protokollet
Kenta Lundmark
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

